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
Foto’s
Kopiedruk
Verzending & distributie
Advertenties - coördinatie
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 – 21 dec.!

Inleveren kopij uiterlijk een week vóór de uitgave!
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Jaargang

Nummer

39……………………………………10
De mais is gehakseld, of gekneusd, zeggen we in Beckum. We
kunnen weer vrijuit de natuur in kijken. Het Rutte 3 kabinet is
eindelijk van poppetjes voorzien. En de oktober BBB is
intussen weer - boordevol met 40 pagina’s nieuws gefabriceerd. Met interessante en actuele informatie.

Lees het en u bent op de hoogte.

Laatste week nieuws








Levenslust start in november weer een serie voorstellingen; ‘Pas op
Schrikdroad’ is de veelbelovende titel, komt dat zien!
De december BBB verschijnt dond. 21 december
ipv.20 december!
De Twente Conrad Rally raasde afgelopen weekend oa. door
Beckum en Stepelo, mooi spektakel voor de liefhebbers…
Dorpsplan Beckum-Oele? Geen voortgang vd. activiteiten
ontvangen, zal voor komende november BBB wel komen…
Trekkingslijst Zonnebloem verloting pas dit weekend ontvan-gen,
wordt ook in november BBB opgenomen!...
Middels de ingesloten flyer wordt weer eens een appel gericht aan
betrokken Beckumers en gemeentelijke politici; het is 5 voor 12 in
Beckum, kom in actie!...
Sportflitsen: TVO3 moest in ‘de miezerregen’ op veld 3 tegen
Berghuizen4 aantreden. Jasper B. scoorde 1-0, 2-0 en 3-0. Bij 3-1 ging
uw scribent in de 76e minuut naar huis, bleek 7-1 de eindstand te zijn
geworden… TVO4 poedelde bij DSVD 4 en ging met een 8-2 nederlaag
de bietenbrug op… En dan TVO 1, dat kreeg bezoek van Hector. De
eerste 30 minuten waren voor TVO, 1-0 voorsprong door Stef. Ook na
de thee een TVO dat betere kansen uitspeelde, maar 1-0 eindstand.
Klopt, het was dus nadien best gezellig!...

DE VOLGENDE BBB VERSCHIJNT WOENSDAG 22 NOVEMBER
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WAT U LEEST IN DEZE OKTOBER BBB
LAATSTE WEEK NIEUWS
INHOUDSOPGAVE
TWINTIG VOORZETTEN op Marscha Pot
ALLES OVER DE TVO jaarvergaderingen
HET TVO GILDE toelichting
VERSLAG TVO AFDELINGEN Volley en Handbal
SPONSORAVOND TVO met gast Olga Assink
NIET IN DE SPITS, lid van verdienste Harrie te Woerd
LUK AKKEFIETJES HekselmesienHarry
VROUW ACTIEF BECKUM boeiende lezing en jubilea
ZONNEBLOEM BECKUM najaarsfeest
ZIJLIJN herkeuring rijbewijs
BEGRAAFPLAATS BECKUM en verplaatsing graven
ONGEWENST BEZOEK Beukenhof
WAT IS’T WAT over containers en grijze otto
KINDERZWERFBOEKEN bij de Bleek
WEER VIS IN BECKUM elke donderdag
SPANNENDE MAANDEN locatieraad Beckumer parochie
LOOPONDERSTEUNING TVO jeugd
ZWARTE DOFFER bestaat 50 jaar
WIST U DATJES sportakkefietjes
HAPPEN EN STAPPEN succesvolle happening
BERICHT VAN DE BLEEK educatief initiatief
KERST IN BECKUM nieuwe opzet
MISVIERINGEN Blasiuskerk Beckum
CARBAGERUN wat er mis ging
DATUMBANK dorpsagenda
VOGELVREUGD vogelshow 11-12 november
BECKUMER OSSENS galafeest & nieuwe prins 24/11
SINTERKLAASFEEST
GEZONDHEIDSCENTRUM Pastorie de spreekuren

Er lopen momenteel besprekingen met initiatiefnemers, TVO besturen en
gemeente Hengelo omtrent een mogelijke verbouw/herinrichting bij de ingang
van de kantine bij sportzaal het Geertman. Tot duidelijke verbetering van de
doorstroom. Dat vergt zorgvuldig overleg inzake noodzaak en prioriteit.
Binnenkort meer nieuws hieromtrent!
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Twintig Voorzetten op

Marscha Kleinsman-Pot

Tja, dat was het dan. In de juni BBB stond de mededeling dat JPB
Reclame officieel ging stoppen en als reclamebureau haar activiteiten
had
overgedaan
aan
Promoshoponline.nl.
Té
drukke
PR
werkzaamheden voor JPB reclame alsmede voor het bedrijf
Kleinsman Horeca Techniek van haar man Alex - naast de
gezinsperikelen - noopten Marscha Pot die keuze te maken.
Zij nam JPB Reclame over van haar vader Johan, die toen in 2007 – veel te
vroeg – overleed. JPB Reclame begon 28 jaar geleden in Beckum en sindsdien
zijn veel relaties ontstaan. JPB Reclame was gesetteld in de regio en een
vraagbaak voor veel bedrijven, instanties en personen. Ook in Beckum voor
allerhande reclameartikelen, attenties, wedstrijdvaantjes en bekers alsmede
kerstpakketten werden goede zaken gedaan. Marscha Pot hield met het
reclamebedrijf en de Kiekerie vier jaar zitting in de voormalige smederijwinkel
van Olde Nordkamp (nu Yvonne’s bakker + Ecomild). Zij timmerde de laatste
jaren ook danig aan de weg voor Beckumer verenigingen en instanties. Vooral
voor Volle Polle, Pinksterfeesten Beckum en TVO heeft ze talrijke ontwerpen en
publicaties verzorgd. En toen Tonnie Vossebeld een drietal jaren geleden
stopte met zijn reclame- en advertentiecoördinatie voor BBB, was Marscha Pot
bereid om dat belangrijke pakket aan advertentiebestanden verder te runnen.
Dat loopt nu enkele jaren uitstekend en gelukkig blijft Marscha beschikbaar om
dit belangrijke onderdeel van het maandblad BBB te blijven coördineren. Het
geeft maandelijks steeds weer een gevoel van trots als je BBB ziet verschijnen
in full colour omslag met actuele foto’s en fraaie advertenties. Het is nu tijd om
de steun en toeverlaat voor BBB het aan het woord te laten in de

Twintig Voorzetten op Marscha KLEINSMAN-Pot
Leeftijd/gezin/beroep/hobby’s:

43 jaar/man Alex Kleinsman, 50 jaar/dochter van Alex; Femke, 14 jaar/dochter
van Alex; Sophie, 12 jaar/zoon Lucas, 7 jaar.

De sportcarrière en het hoogtepunt:

Hahaha, ik denk dat mijn zevenjarige handbalcarrière bij TVO aan iedereen
voorbij is gegaan! Een hoogtepunt heb ik dan ook niet.

Ben je nog bij een sport of ander soort fitness actief momenteel?

Niet echt, maar de voornemens zijn er zeker nu ik meer tijd heb. Ik ben denk
ik beter langs de lijn…
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Je vader Johan richtte
Johan
Pot
Beckum
Reclame op. Was jij al
snel betrokken bij het
bedrijf?

Hij is begonnen in 1989
(met zijn kantoor in de
kelder thuis, later is hij
“gepro-‘ moveerd” naar
de garage). In die tijd
was ik er nog niet echt
mee bezig, zat ik op de
middelbare school.
Toen
ik
na
veel
omwegen in 1999 weer
terugkwam in Twente
raakte ik steeds meer
betrokken
bij
het
bedrijf. In 2000 ben ik
twee dagen in de week
komen werken bij mijn vader, naast mijn werk bij Hotel Bad Boekelo. Daarna
had ik de smaak te pakken en ben ik in 2006 fulltime begonnen bij JPB
Reclame en zijn we verhuisd naar de voormalige smederijwinkel van Olde
Nordkamp. Aan de linkerzijde JPB Reclame (nu Ecomild) en aan de rechterzijde
cadeau- en bloemenwinkel de Kiekerie (nu Yvonne’s bakker). De cadeauwinkel
was een beetje uit de hand gelopen hobby en ook omdat er in die tijd werkelijk
niks meer te koop was in Beckum. De Kiekerie was goed te combineren met
mijn werk bij JPB Reclame; ik deed namelijk het binnenwerk en mijn vader
ging “de boer op”. Was superleuk om te doen.

Het waren de eerste jaren wel eens hectische dagen, met name zo rond de
Kerst met de kerstpakkettenbestellingen bij jullie thuis:

Inderdaad was het erg hectisch vanaf oktober: Kalenders, diverse giveaways
en kerstpakketten, het drukste kwartaal van het jaar. En we hadden natuurlijk
altijd te maken met een deadline; Een opening, een evenement. Het viel wel
op dat we thuis vanaf oktober minder bezoek kregen. Iedereen zag de bui al
hangen haha, er moest geholpen worden: kalenders rollen en inpakken,
kerstpakketten inpakken, spullen wegbrengen. Zelfs de kameraden van
Raimond moesten eraan geloven als ze een biertje kwamen drinken… Konden
ze mooi weer de klokken in elkaar zetten die net van de drukker retour waren!
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Hoe heb je het vak reclame maken in alle aspecten onder de knie gekregen?

Toen ik bij mijn vader aan het werk ging, had ik een opleiding aan de
Hotelschool achter de rug en was ik op dat moment salesmanager bij Bad
Boekelo. Als je hotelkamers kunt verkopen, kun je ook balpennen verkopen zei
ik. Mijn vader had al jaren ervaring in de artikelen en alle druktechnieken, dus
dat kon hij aan mij overbrengen. Het ontwerpen van logo’s was voor mijn
vader niet weggelegd. In zijn begintijd kreeg je nog vaak een briefhoofdje mee
en waren de bedrijfslogo’s niet of nauwelijks digitaal. Daarna had hij een
aantal ontwerpers waar hij mee samen werkte. Toen ik mijn vader ben gaan
helpen, heb ik mezelf het ontwerpen gaande weg geleerd, veel geoefend en af
en toe met hulp van de ontwerpers. Ik vond - en vind - het nog steeds erg leuk
om te doen, dat “gefreubel” met ontwerpen.

Welke binnengehaalde grote opdracht schieten je zo te binnen

Eigenlijk teveel om op te noemen. Mee mogen werken aan veel bijzondere
openingen/jubilea, interessante bedrijven. Vond het ook altijd erg leuk om
dingen te maken voor verschillende evenementen in de buurt, shirts
Highlandgames bijvoorbeeld of de Paasparty.
Door mijn toenmalige werk bij Bad Boekelo had ik veel contacten in de
hotelwereld. Vond het altijd wel grappig dat wij als klein bedrijfje uit Beckum
gewoon zaken deden met een groot bedrijf als Golden Tulip Hotels. Maar wij
zagen dat echt als extraatje. Onze hoofdtaak was toch echt de bedrijven in de
buurt, van groot tot klein, of we nu in de vergaderzaal zaten bij een groot
bedrijf of aan de keukentafel bij een loonwerker; dat was juist de charme van
dit werk, je kwam echt overal.

Bij de verdergaande digitalisering en social media gaan veranderingen heel
snel en betekenen bij veel zaken een verarming van menselijk contact en
vervreemding van elkaar. Of gaat deze stelling te ver?

Zeker mee eens. Ik zie veel zaken op dat vlak als een welkome aanvulling,
maar niet als een vervanging van menselijk contact. Erger me vreselijk aan
mensen (vooral “de jeugd van tegenwoordig”), die geen normaal gesprek meer
met elkaar kunnen voeren, alleen kunnen appen.
Gezinnen die met kerst uit eten gaan, maar de pubers zitten aan tafel met een
telefoon. Balans is het toverwoord. Ik moet er wel bijzeggen, dat ik als
parttimer met een eenmanszaak natuurlijk erg veel gemak had van de
digitalisering: Ik had mijn kantoor altijd bij me en kon van alles regelen met de
telefoon.

De leefbaarheid van Beckum komt door de stagnatie in woningbouw onder
druk te staan; welke daadwerkelijke oplossing zie jij?
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Pfff moeilijk! Een pasklare oplossing heb ik ook niet. Ik denk alleen wel dat
Beckum behoefte heeft aan huizen in combinatie met een bedrijfshal(letje)
voor de vele zzp-ers en sowieso betaalbare huizen voor de starters. Daarnaast
vind ik het erg jammer dat er veel nieuw uit de grond gestampt wordt, maar
niet gekeken wordt naar oude karakteristieke panden die anders gebruikt
kunnen worden.

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

Toiletteren/koffie drinken (en wakker worden)/ontbijt maken/kinderen
klaarmaken voor school/als de kinderen naar school zijn tijd voor het
nieuws/daarna aan het werk

Naast werken voor Kleinsman Horeca Techniek blijf je dus wel actief voor
Beckumer instellingen als BBB?
Zekers! Vind dit nog steeds erg leuk om te doen.

Zowel Alex als jij hebben een warm hart voor de roots, lees Beckum. Ooit al
eens gedacht om in Beckum te gaan wonen?

Jazeker, meerdere keren is dit in de afgelopen 10 jaar dat we elkaar kennen
ter sprake gekomen. We zitten echter goed waar we nu zitten en later als we
groot zijn, gaan we naar Beckum is ons idee. Daarbij…wonen er nog mensen in
ons toekomstige huis en die zijn nog niet op de hoogte, haha!

Vind je het ook zo erg (gevaarlijk!) voor blaaskaak Trump en wapengekletter
tussen de VS en Noord Korea?
Vind dit inderdaad erg zorgelijk, de wereld begint een behoorlijke brandhaard
te worden. Maak me inderdaad wel eens zorgen wat de toekomst gaat
brengen.

De grootste bewondering heb ik voor… en de grootste hekel aan…:
Bewondering heb ik voor mensen die ondanks alle tegenslag toch positief in
het leven staan. En mensen die anderen helpen en hiermee een verschil
maken, bijvoorbeeld in de zorg, pleegouders. En de vele vrijwilligers bij
verschillende verenigingen. Hekel heb ik aan (ver)oordelende mensen en de
verkwisting van het belastinggeld van Nederland; er is geld genoeg, maar het
bereikt niet de juiste plekken. Hou me maar vast aan mijn motto: “Nur
wundern, nicht ärgern”. Soms wel lastig.

Bord erwtensoep, stamppot, pasta, diner bij kaarslicht of Chinees:

Italiaans en sushi zijn wel favoriet. Maar vind veel lekker, ben wel een genieter
qua eten.
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Humor is van ’t Hek, de Lama’s, mr. Bean, Finkers, Jochem Myer of...

Ik ben meer van de humor van bijvoorbeeld Ellen, de talkshow van Jimmy
Fallon en de carpool karaoke met James Corden.

Favoriete tv programma’s en muziek:

Ben gek op een avondje een mooie film kijken. Ook horror, hoewel ik er
eigenlijk helemaal niet tegen kan en ik daarna niet meer van de bank durf.
Verder volg ik niet veel programma’s, met uitzondering van Greys Anatomy.
Qua muziek erg breed; jaren 80, jaren 90, jaren 00 vind heel veel mooi.
Favoriet is nu wel Kensington.

Ik zou wel eens een verre reis willen maken naar…… omdat……
Ik zou graag weer terug willen naar Bonaire. Hier heb ik een half jaar mogen
wonen toen ik 21 jaar was. Helaas is het er nog niet van gekomen. Verder
trekt mij Australië ook heel erg, zou me daar ook wel een lange tijd kunnen
vermaken.

Ze kunnen me ’s nachts wakker maken voor….

Ik heb liever dat ze me laten liggen ’s nachts. Maar als ze me wakker maken
om te vertellen dat ik de Staatsloterij heb gewonnen, ben ik niet de
beroerdste.

Blessuretijd; een laatste boodschap

Respect is ver te zoeken in deze ik-gerichte cultuur; je hoeft het niet altijd met
elkaar eens te zijn, maar luister naar elkaar, begrijp en respecteer elkaar!

Johan links en Marscha Pot rechts met sportdagwinnaars van TVO 11-12 jaar geleden;
Wie zijn die gelukkigen in het midden???
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ALLES OVER DE SV TVO HET AFGELOPEN JAAR
Het was donderdag 28 september vergaderdag voor alle sv TVO
leden. De handbal, volley en voetballeden kwamen vooraf bijeen om
de jaarlijkse balans op te maken en vervolgens was in de kantine de
gezamenlijke omni jaarvergadering.
De opkomst bij de voetbalmeeting viel tegen mede doordat er donderdags
volop training is. De achtereenvolgende verslagen van secretaris Andre,
penningmeester Kevin, competitieleider Richard, jeugdvoorzitter John en
accommodatie bestuurslid Ronnie gaven door de bank genomen een redelijk
stabiel beeld. TVO voetbal draait naar behoren met als voornaamste ‘highlights’
de gestaag teruglopend (jeugd)leden aantal, goede financiële balans mede
dankzij acties, sponsorzaken en prima draaiende kantine. In verband met
komende investeringen (veldenonderhoud) wordt een extra bedrag ‘in de hold
gezet’. Activiteiten van de sponsorcommissie worden verwoord door Marco.
Contracten worden verlengd en het reclamebordenbestand is uitgebreid. De
inzet van veel vrijwilligers bij wedstrijdzaken en nevenactiviteiten als beheer en
kantinediensten is een positief aspect.

Kunstgrasveld lijkt verder weg dan ooit
Gerard Lansink Rotgerink hield een duidelijk referaat inzake accommodatiebehoefte voor TVO in de toekomst. Met name een kunstgrasveld is al jaren een
heet hangijzer. Het grootste punt van discussie is al een tijd de haalbaarheid
van zo’n kunstgrasveld. Volgens de maatstaven van de gemeente Hengelo
wordt Beckum-(met Oele) als een wijk van Hengelo gezien. TVO is van mening
dat de gemeente de norm moet wijzigen, want het voorgestelde financiële
plaatje is momenteel bijkans onhaalbaar. Een relatief kleine club qua
ledenaantal als TVO zou de jaarlijkse financiële last bij een investering van
€ 300.000 voor een kunstgrasveld niet kunnen dragen. Getracht wordt om druk
te zetten op de politieke partijen, ook via het dorpsplan Beckum-Oele en de
politici te overtuigen, dat bij TVO - het al eerder beloofde kustgrasveld – tegen
meer aantrekkelijke voorwaarden kan worden aangelegd.
Er waren ook huldigingen voor 11 TVO clubleden, (waarvan er vijf verhinderd
waren). Een oorkonde en bloemen voor Robert Morsink, Oscar Koppelman,
Alex Vossebeld, Marc Ottenschot 40 jaar TVO lid, Jan Wijlens, Alfons Harink,
Laurens Breukers en Tonnie Eysink 50 jaar TVO lid, Arie Ottink 60 jaar TVO lid
en Hein Vossebeld, Hennie Heymerink 70 jaar TVO lid.
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Acte de presance van zes aanwezige jubilarissen; vlnr. Alex, Oscar, Robert, Arie, Alfons
en Marc (foto: Gerard Lansink Rotgerink

Het bestuur kent enkele mutaties; Marco Ottink treedt af en ook
penningmeester Kevin Boonk legt zijn functie neer. Nick ten Dam en Tijmen
Linsen worden in het bestuur benoemd en voorzitter Alfons Harink plakt er nog
een (9e) jaar aan vast. Dan heeft hij drie termijnen als TVO voetbalvoorzitter
voltooid.

Omni-jaarvergadering TVO kent een soepel verloop
Bij de omni TVO jaarvergadering is de kantine vervolgens redelijk
volgestroomd; zo’n 50 TVO leden uit alle afdelingen. Voorzitter Johan
Vossebeld (na vervelende virusziekte nu aardig opgeknapt) memoreerde de
bestuurswisseling van penningmeester Tonny ten Dam die door Anton Tjoonk
wordt opgevolgd. Eric Pelle gaf een overzicht van TVO omni-activiteiten;
jeugdsubsidie afgeschaft/andere opzet gekomen, zonnepanelen op het
kleedkamer dak geeft tot op heden minder effect qua bezuiniging op
energiekosten dan gepland, grond van de TVO velden ‘veilig stellen’ in verband
met mogelijke kerkontwikkelingen in nabije toekomst, ruimten van
peuterspeelzaal bovenin sportzaal zijn vrijgekomen voor TVO activiteiten.
Johan Vossebeld geeft huidige ontwikkelingen weer inzake functioneren van
TVO in Beckum. ‘In deze tijd van individualisme en social media mogen we ons
gelukkig prijzen met de inzet van veel vrijwilligers bij alle takken van sv TVO’.
Tonny ten Dam schetst de financiële situatie en die is ondanks alle druk op
ontwikkelingen en krapper wordend ledenbestand best positief te noemen.
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Onlangs werd afscheid
genomen van Willie
Wijlens
na
jarenlange
sponsorkledingverzorging en wassen
voor de sv. TVO.

Ook wordt afscheid genomen van Bas
ter Avest als voorzitter van de
Sponsorcommissie

Tonnie ten Dam
neemt afscheid als
omni-penningmeester
van sv TVO
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Harrie te Woerd lid van verdienste
Harrie te Woerd wordt benoemd tot lid van verdienste van TVO vanwege
tientallen jaren inzet voor de handbalafdeling, kantineactiviteiten en de laatste
18 jaar trouw wekelijkse inzet voor de accommodatie werkgroep TVO. Tonny
ten Dam, Bas ter Avest (stoppend sponsorcommissievoorzitter) en Marco
Ottink (stoppend voetbalbestuurslid inzake sponsorzaken) krijgen een attentie.
Bas ter Avest memoreert de lopende sponsoractiviteiten van de sv TVO.
Hij introduceert de sponsorbeloningsactie, waarbij een aanmelder voor
sponsering wordt beloond middels een aangeboden reductiebedrag van de
sponsorcommissie en het Wapen van Beckum. Totaal is dit jaar zo’n € 17.000
gegenereerd qua sponsoring; voorwaar een prima resultaat! Op de
sponsoravond, 16 oktober, is voormalig tophandbalster Olga Assink uit
Albergen als gast uitgenodigd. De kantinezaken worden belicht door Eric Pelle
en de kantinecommissie, inclusief de crea-dames en keuken+bardienstmedewerkers verdienen een grote pluim. Veel initiatieven (ook buiten op het
Geertmanpleintje) en een prachtig batig saldo als steun in de rug van de omni
TVO is het resultaat!
Jan Ottink

TVO Omni jaarvergadering. Harrie te Woerd – lid van verdienste.
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HET TVO GILDE timmert weer aan de weg
Nieuwe bestedingsvoorstellen vanuit de afdelingen worden besproken en
goedgekeurd door de aanwezige Gildeleden. Het betreft de aanschaf van een
automatische ballenpomp voor TVO voetbal en aanschaf van twee sets
wedstrijd/trainingsballen voor de dames teams 1 en 2 van TVO volleybal. Ook
heeft het Gildebestuur zelf initiatief genomen om het oude Gildebord aan de
tribunewand te vervangen door een nieuw full colour exemplaar. Totale kosten
voor deze donaties ongeveer € 1.370. Tevreden gezichten derhalve bij alle
betrokkenen. Het Gildebestuur wil binnenkort met betrokkenen van TVO
overleggen over het volgende initiatief:
1. een tweede nieuw Gilde reclamebord laten vervaardigen om dat te
laten plaatsen langs het hoofdveld rechts naast de spelersingang.
(Huidige bord is gedateerd met oude tekst, onder andere; ‘TVO
jubileum 80 jaar 2008!’).
Op initiatief van het TVO Gilde betekent dat toch weer een verbetering van
het totaalbeeld van de accommodatie. Mooi meegenomen!

Verdere Gildezaken

Het ledenbestand bedraagt eind september 84 leden, Jarno Blanken is door
tussentijdse mutatie definitief Gilde lid geworden en Herman Bunte mogen
we begroeten als lid nr. 85! Door schonen van de Gildeleden kunnen er wellicht
binnenkort enkele leden afvloeien en is er door die mutaties tussentijds plaats
voor nieuwe leden. Spontaan melden zich ter vergadering alvast drie aspirant
Gildeleden te weten, Erna Veldhuis, Susan Annink en Guus Asbroek.

Jan Ottink

TVO Volleybal, kort verslag van de jaarvergadering

Hoewel het ledental wat terug loopt heeft de afdeling volleybal de zaken zowel wat
betreft de financiën als de invulling van kader en bestuur goed op de rails staan.
Dames 1 en 2 hebben beide een andere trainer, zodat er afzonderlijk van elkaar
getraind kan worden. Wel is het zo dat het ledenaantal iets afneemt. Minder leden
bekent minder contributie inkomsten. Daarnaast wilden een aantal teams intensiever
trainen. Tel daarbij dat de stijgend kosten van de zaalhuur, en het is duidelijk dat we te
maken hebben met meer kosten en minder inkomsten. Ook speelt een rol dat onze
afdeling dit jaar minder geld heeft gekregen uit de opbrengst van de goed draaiende
kantine. Dit betekent dat we gedwongen werden de contributie te verhogen. De
penningmeester heeft goed geanalyseerd welke groepen de hoogste kosten maken en
de contributie verhoging daarop aangepast.
De sfeer binnen de teams is prima, en de resultaten waren goed, Dames 1 mocht zelfs
meedoen aan de promotie- degradatie wedstrijden, maar wist helaas hier geen succes
te behalen en blijft in de derde klasse. Dames twee had een flitsende start, maar
doordat twee van de betere speelsters naar het eerste team gingen en er een groep
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nieuwe speelsters moesten worden ingepast kreeg men te maken met een dipje. Hulde
aan de dames twee groep en hun trainer en coach, dat ze de nieuwe speelsters zo
goed hebben opgenomen in hun team, TVO waardig! Teleurstellend is dat er geen
aanwas is bij de jeugd, er zijn steeds minder kinderen in Beckum en natuurlijk de
meisjes kunnen zowel voor handbal als volleybal kiezen. Het belangrijkste is dat we de
jeugd in Beckum mogelijkheden blijven bieden om te sporten op een wijze die past bij
TVO.
Een knelpunt wordt de tijd waarop de oudere jeugd kan sporten, in het voortgezet
onderwijs komen ze later uit school, en ook de trainers kunnen pas aan de slag nadat
hun werkdag er op zit. Maar je kunt niet verwachten dat de schoolgaande kinderen
trainen op een tijdstip laat in de avond. Belangrijk is dat er binnen TVO Omni goed
wordt gekeken naar de tijden waarop de zaal wordt gebruikt, en door welke groepen.
Dit is belangrijk om vooral de oudere jeugd blijvend aan de vereniging te binden.

Belangrijke items op jaarvergadering TVO Handbal

Bezetting bestuur
Herkozen voor een derde termijn van drie jaar zijn Susan Annink, voorzitter, en
Saskia Karnebeek, afgevaardigd voorzitter TC. Herkiesbaar voor een tweede
termijn is Lindsey Mulder notulist/algemeen bestuurslid. Kiesbaar is Milou
Veldhuis, penningmeester. Allen zijn aangenomen. Afgetreden is naar één jaar
als penningmeester Bente Lintsen. Om een betere samenwerking te krijgen
binnen het bestuur en Technisch Commissie hebben Lindsey Mulder en Saskia
Karnebeek in december 2016 gewisseld van plek/functie.
Andere trainingshal
In tegenstelling tot voorgaande jaren was het dit jaar niet het NHV wat ons
flink bezighield, maar de gemeente Hengelo. Door sporthallen anders te willen
benutten werd ‘Veldwijk’ themahal en waren wij ons trainings 1½ uur kwijt op
de donderdag. Avonden gevuld met overleg, mailtjes, telefoontjes, lobbyen,
aandringen, aardig zijn, boos doen heeft geresulteerd in een plek in de OSGhal van 20.00 tot 21.30 op de donderdagavond. Ook de B-jeugd heeft ons flink
beziggehouden. Gesprekken zijn geweest met diverse mensen, onder andere
om een damesvoetbalteam op te richten. Dit lukte niet en een overstap naar
de senioren was ook niet haalbaar waarna tevergeefs samenwerking met
Olympia ter sprake kwam. Uiteindelijk zijn sommigen bij Bentelo en Olympia
gaan spelen. In januari hebben Dames 2 in Dirndl de midwintergasten bediend
op de zondagmiddag. Februari: Om nieuwe leden te werven kwam dit jaar het
ludieke idee om mee te doen aan de Carnavalsoptocht in Boekelo. Maart: de
jaarlijkse eieractie voor het eerst op de woensdagmiddag heeft heel goed
uitgepakt, in mei hebben we ons handbalweekend in Musselkanaal en
omstreken doorgebracht. Afscheid genomen tijdens de jaarvergadering van
Dorien en Bente. Aan het einde van het seizoen is er al afscheid genomen van
trainers: Dianne Groothuis, Carmen van den Brink en Tess Natter.
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Verslag Technische Commissie
Hoogtepunten hadden we met drie teams die kampioen zijn geworden en een
zeer goed presterend Dames 1. Mede door onze goede trainersstaf, die bijna
alle teams twee keer per week van een training voorziet. Vooruitblikken huidig
seizoen: vele nieuwe scheidsrechters in opleiding en nieuwe spelleiders.
Recreanten zorgen zelf voor zaaldienst en scheidsrechters. Opmerking; Marloes
ten Dam is contactpersoon en deelt de scheidsrechters in, Marlou Asbroek is
praktijkbegeleider. Graag zouden ze er iemand bij hebben die de aanmeldingen
voor opleidingen verzorgt. Weinig werk, maar prettig om te kunnen
overleggen. Keeperstrainingen voor de jeugd worden gegeven door Joyce en
Lindsay.
PR & Communicatie
Britt Veldhuis doet verslag. Lancering van de nieuwe website (valt onder
domein van Beckum.nl) was de hoofdmoot van de taken van het afgelopen
seizoen. Nog sneller en actueler is de Facebookpagina: alle berichten,
nieuwtjes en foto’s die worden toegestuurd staan hier bijna direct op, TV
scherm kantine, BBB wordt allemaal voorzien van informatie door haar.
Speerpunt huidig seizoen zijn nieuwe leden en goede teamfoto’s.
Sponsorcommissie
Geraldine doet verslag. Commissie succesvol druk geweest. ‘Binding’
met sponsoren. Er is een actie opgezet om nieuwe sponsoren binnen
te halen door leden van de OMNI. Willy Wijlens heeft taak
neergelegd als contactpersoon bij Ter Avest. Alle afgevaardigden
verzorgen dit nu zelf voor hun eigen afdeling. Bij de handbal is dit
Geraldine Abbink in samenwerking met Milou Veldhuis. Initiatieven
voor ledenwerving worden besproken. Samenwerking met andere
verenigingen staat TVO handbal voor open, mocht dit nodig zijn
maar komt momenteel niet ter sprake.

Sponsorzaken draaien goed bij TVO
Het gaat prima met de sponsorcommissie van de sv TVO. Op de jaarlijkse
sponsoravond in de TVO kantine deed voorzitter Bas ter Avest verslag van de
activiteiten. Contracten met kleding- en bordsponsoren zijn verlengd en
nieuwe bordsponsoren zijn toegevoegd.

Over het afgelopen jaar is totaal gezien een prima bedrag van ruim € 17.000
gegenereerd. Thans hebben alleen de Volleyrecreanten dames nog geen
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kledingsponsor en daarvoor wordt invulling gezocht. Een sponsorbeloningsactie
is opgezet, zodat het aantrekkelijk wordt om nieuwe sponsoren aan te melden
middels een aanmoedigingspremie van de TVO sponsorcommissie en het
Wapen van Beckum. Marscha Pot heeft haar reclamebureau JPB reclame
overgedaan aan Promoshop Online.nl. Vele jaren heeft ze allerhande reclameen promotiewerk verricht voor TVO Sponsorzaken. Marscha ontvangt als dank
bloemen vd sponsorcommissie.
Olga
Assink
tophandbalster uit Albergen
Olga Assink, jarenlang een
sterke pion in het nationale
handbalteam en tot op heden
ook
topscorer
bij
het
Nederlands
elftal,
houdt
vervolgens
een
boeiend
betoog over haar loopbaan.
953 doelpunten zijn geteld in
haar actieve handbal-periode.
Even
enkele
ludieke
correcties; nee, Olga komt
niet uit Tubbergen maar uit
Albergen en nee, zij speelde
geen volleybal maar handbal.
Via de Tukkers belandde zij
bij E&O en Jong Oranje, 16
jaar oud. De slogan was
‘meiden met een missie’
volgens het Bankrasmodel
zoals ook de heren hadden.
Haar boeiende relaas ging
verder over hoogte- en dieptepunten, opkomende sponsoring en 10 jarig
verblijf bij de Deense topclub Viborg vanaf haar 20 e. Met drie andere
Nederlandse topspeelsters veroverde ze de nationale titel meermalen in de
periode 2000 tot 2010 en haalde ook de Champions League.
Nederlands hanbalteam wereldtop
Later noopte een slepende knieblessure haar om de actieve handbalcarriere te
beëindigen. Ze traint de handbaljeugd van de Tukkers thans en is assistentcoach bij het Nederlands elftal, dat de laatste twee jaar tot de wereldtop
reikte. Een 2e plaats bij het WK en 2e plaats bij het EK zetten Nederland
nadrukkelijk op de wereldkaart. “Ik zie ernaar uit om straks in november met
het nationale team onder leiding van Helle Thomsen als assistent het WK in
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Duitsland mee te maken. We hebben een sterke lichting en hopelijk kunnen we
weer dichtbij de top eindigen”.
Geen hasj maar hars
Tussendoor werden veel vragen gesteld en één opmerking zorgde voor veel
hilariteit. Waarom wordt bij handbal hars gebruikt. Velen verstonden ‘hasj
gebruikt’ en dat leidde tot een lachsalvo in de kantine… ‘Hars op de handen
zorgt voor een beter contact met de bal door ‘plakvorming’, is feitelijk bij
handbal op lager niveau verboden’.
Olga Assink, moeder van twee kinderen, kreeg van de aandachtige
toeschouwers een warm applaus en attentie+ bloemen van de
sponsorvoorzitter. Het voorzitterschap van de sponsorcommissie wordt na 10
jaar prima functioneren van Bas ter Avest overgenomen door Marco Ottink.

Jan Ottink

Marscha wordt bedankt!

De scheidende en nieuwe sponsorcommissie

Voorzitter Bas en Marco

Even attentie

De december BBB verschijnt een dag later dan gepland!! Vanwege oa.
de Kerstmarkt in Beckum op 20 dec. komt BBB uit op donderdag 21
december.
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‘Ik wil niet in de spits staan’
Het was even een lastig dilemma. Maar om een lange periode van
onbaatzuchtige inzet voor TVO onbesproken te laten gaat wel even te ver.
Een periode van helpen bij de handbalafdeling op velerlei gebied, van
spontane inzet bij diverse algemene TVO activiteiten, van zo’n 27 jaar (!) een
grote rol vervullen bij het totale kantinegebeuren en ook zijn belangrijke
jarenlange aandeel binnen de maandagmorgen accommodatiewerkgroep.
Kortom, om zo maar een TVO er in hart en nieren ‘door de achterdeur te laten
vertrekken’ is not done. In duidelijk Nederlands; dan kunnen we niet maken. Maar de
persoon in kwestie is bepaald niet iemand die op het podium wil staan. ‘Ik wil niet in de
spits staan’, luidde zijn duidelijke boodschap. ‘Dan plaatsen we je als laatste man’ was
gekscherend mijn reactie. De man in kwestie is Harrie te Woerd, die nooit te beroerd
was en is om bij te springen, maar het liefst op de achtergrond bij TVO onbaatzuchtig
zijn werk deed. Vorig jaar stopte hij met het kantinewerk en dit jaar heeft hij ook zijn
functie als accommodatiemedewerker neergelegd. Een dubbel verlies dus voor TVO.
Maar je mag ook in ogenschouw nemen dat het na een kleine 30 jaar mooi is geweest.
Zeker als je de midden 70 bent gepasseerd. Dingen en inzichten veranderen in de loop
der tijd. Hij had soms moeite me al dat nieuwe. Zeer begrijpelijk. En of het thuisfront
misschien ook een woordje meesprak? Nee, zei Harrie, het is mijn beslissing!. Maar om
zo anoniem van het TVO toneel te verdwijnen leek oneervol en is jammer.
Ik sprak hem onlangs bij de picknicktafel hoek Rotersweg-Bentelerweg. Het werd een
gedenkwaardig gesprek over bovenstaande onderwerpen. En er leek geen ruimte voor
een compromis, maar…. Harrie begreep schijnbaar - na wat nadenken - dat enigerlei
vorm van ‘hem in de schijnwerpers plaatsen’ zo gek nog niet was! Nee, ’hij wilde niet in
de spits staan’ maar als we hem ‘als laatste man’ konden eren, nou vooruit, dat moest
dat maar. Het TVO bestuur kreeg lucht van die ommekeer en nodigde Harrie uit voor de
jaarvergadering. Aldus was Harrie met Annie ’s avonds aanwezig. En werd benoemd tot
Lid van Verdienste van sv. TVO. Mooi toch? Oorkonde voor Harrie en bloemen voor
Annie. De cirkel is hiermee dus toch eervol gesloten!

Jan Ottink

LUK AKKEFIETJES
Ondeugd oethaal’n, het is van alle tied’n. En de leu könt dan makkelijk proat’n
oawer vrogger en teengwoardige tied, merre… Hapschear’n, opvlegers met
losse haane, mieze petrett’n en dwasliggers bunt er aalties wes. Mer ’t is noe
veural aans, dat is’t. ’t Grote verschil is eegeluk, dat rechtewoad veural de
moat wod’t nom’n via de social media. oetscheel’n bedreigen en meka opjut’n via dat mobieltje in de haan - is schering en inslag. En dan kan de hele weareld
d’r oawer met proat’n en met gniffel’n. Disse inleiding hek veural schreem’n nor
aanleiding van ne oetsproake in de veurige BBB. Den deud nogal luk stof (en
grinniken!) opwaaj’n bie sommige fens. Joonkvolk wön vroagt um ne totas te
help’n, ‘hek gin zin in’, won ezeg, . Nee ’n gat muiltje kon ze krieng’ dat
kon’ze... Kiek, de bool zinloos kepot maak’n, meka treiter’n en ’t vel oawer de
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oor’n haal’n, doar köw oons de leste tied ok fleenk an arger’n. (Mer den van
oons döt dat nig’; zean ze vrogger ók al…) mer in oonze balgertied was ’t nig
better, wal aans. Bie’t knikker’n noast de fiets’nhok, bie’t spöl’n in’t Ketelbos,
bie’t froesel noast de schoole ging’t mangs groeseluk mis. Meka ofhow’n, de
strotte dichte druk’n, meka veur de schen’n schop’n, ne petetter met de voes
op’n neuse, de bloese kepot trek’n, het kon ommoale. Verget mie nooit dar ik
het achter in’t Ketelbos an stok kreege met struise Rikie den noast de
Hagmöl’nbekke woon’. Ne kop groter, vüste as ne iezervlechter en brede
schoolders as Aston Geesink. Ik kreeg mie doar ziegers um de oar’n, da’k WA
ne wekke beurse butte har. Keal nog is ne moal; dat brach de bosschop
oawer… Later koonk doar wal luk slieperig oawer alwoer’n in ne skets, den ik
as pseudo-buutreedner ten geheure brach. Och, ’t mog eegluk gin naam heb’n
mer ’t begon zo. In disse tied van gestroomlijnde compuitters en
hekselmesien’n en digitale dwasliggers veilt het nig met um’n kop boam het
botulistische water te hooln. Ach ja, vrooger was vrooger, wo’k ef’n kwiet, zak
ma zeng, he’k oeleu noe verteelt…

HekselmesienHarry

NIEUWS van VROUW ACTIEF BECKUM
We zijn weer begonnen! Op 4 oktober waren we bijeen
voor de eerste bijeenkomst van het seizoen 2017-2018.
Truus en Magda hebben op gepaste wijze het seizoen
geopend. Tijdens de jaarvergadering bleek dat we het
vorige seizoen hebben afgesloten met een mooi positief
saldo. We hebben van bestuurslid Marga Wijlens met een
cadeaubon en bloemen afscheid genomen. Ze heeft het
maximaal aantal van negen jaar een bestuursfunctie
vervuld. Marga, dank je wel voor je inzet en enthousiasme.
We hebben Karin Lansink Rotgerink bereid gevonden om Marga op te volgen.
De vergadering stemde hierin toe.
Ook hebben we onze jubilarissen in het zonnetje gezet; Willy Wijlens – 40 jaar
lid, Marga Asbreuk, Magda Pot en Diny Vossebeld allen 25 jaar lid. De dames
zijn toegesproken door de voorzitter en hebben een cadeaubon en bloemen
ontvangen. Nadat iedereen was voorzien van een drankje kwam Dolf Ruesink
op bezoek. Dolf is journalist bij de Tubantia en heeft een boek geschreven. Hij
heeft ons vermaakt met een boeiende presentatie over al zijn ontmoetingen
met bekende en minder bekende personen. De mogelijkheid bestond om zijn
boek: ‘Op het uitgelezen moment’ te kopen. Gezien alle reacties een prima
start van ons seizoen!
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We kijken alweer uit naar onze volgende bijeenkomst. Deze zal plaatsvinden op
dinsdag 21 november. Alette ter Borg zal ons meenemen in de wereld van de
hoedjes. Ze ontwerpt en maakt ze en ze heeft het vak geleerd van de
hoedenmaker van prinses Beatrix. Ze neemt hoeden mee, vertelt erover en we
mogen passen, dus kom gezellig langs!
Tot snel!

Bestuur Vrouw Actief Beckum

Jubileum + afscheid Vrouw Actief. Vlnr: Willie Wijlens (40 jaar lid), Magda Pot (25 jaar
lid), Marga Wijlens (afscheid bestuur), Dinie Vossebeld (25 jaar lid), Marga Asbreuk (25
jaar lid)

Zonnebloem nieuws

De Zonnebloem afd. Beckum organiseert voor haar gasten
op vrijdag 24 november van 14:30 tot 17:00 uur
een Najaarsfeest in ‘t Proggiehoes. Graag opgeven voor
11 november bij Ria Assink (074-3676468) of Ria
Asbroek (074-3676573). Wij hopen er weer een gezellige
en verrassende middag van te maken en u dan ook met
velen te mogen begroeten.
Zonnebloem afdeling Beckum
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Zijlijn

Herkeuring rijbewijs
Ouderen op een bepaalde leeftijd moeten een rijbewijsherkeuring ondergaan.
Dat lijkt mij een prima regeling, het gaat per slot om hun en onze veiligheid op
de weg. Maar de manier waarop schijnt voor het CBR nog al ingewikkeld te
zijn. In ons appartement "De Beukenhof" waren twee vrouwen aan de beurt,
Annie Timmerhuis van bijna 90 jaar en Hennie Huizinga van bijna 80 jaar. Het
rijbewijs van Annie was 5 september afgelopen en dat van Hennie 10
september. Hennie heeft de eerste papieren 21 juni opgestuurd en Annie 27
juli. Vervolgens horen ze weken niets en dan komen er standaard brieven
binnen met wat er allemaal gebeuren kan. Extra lichamelijke onderzoekingen,
eventueel opnieuw rijexamen afleggen en wat dies meer zij. Annie moest
extra naar de oogarts en Hennie opnieuw naar de keuringsarts omdat er een
stempel op de brief ontbrak. Al met al heeft het lang geduurd. Annie heeft drie
weken zonder rijbewijs gezeten en Hennie vijf weken. Annie kreeg het twee
dagen voor haar 90e verjaardag en Hennie hopelijk 27 oktober. Volgens mij
heeft het CBR de administratie niet in orde. Jaren geleden kwam mijn moeder,
al wat dementerend, met haar rijbewijs in de hand bij vader met de
opmerking: "Jan, mijn rijbewijs is bijna verlopen, daar moeten we achteraan".
Verontrust ging vader naar de jongste inwonende schoondochter met die
boodschap zo van wat moet ik daar mee aan. Nu nog vindt ik dat Elma dat
keurig heeft opgelost. Ze zei, ach vader, moeder rijdt al een paar jaar niet
meer. Laat haar keuren, het kost je f 50 en als ze afgekeurd wordt, heeft de
dokter het gedaan en als ze goedgekeurd wordt is er ook niets aan de hand ze
rijdt immers toch niet meer. Moeder is goed gekeurd!! Wie is nou
geloofwaardig?

Rie Menkehorst.

WAT WILLEN WE IN BECKUM
MET DE BEGRAAFPLAATS?
Naar aanleiding van mijn vorige stukje in de BBB over het ruimen van de
graven en het onderhoud van de begraafplaats in Beckum zijn er een aantal
mensen geweest die gereageerd hebben. Zodoende is er inmiddels een
werkgroepje geformeerd waarin nieuwe ideeën worden doorgesproken. De
paden zullen deze maand afgegraven en vernieuwd worden.
Het voorstel is gedaan om een nieuw plan te maken voor het openliggende
veld. Rikie Wielens en Coby Pot hebben zich aangemeld om een groepje op te
richten die, ter ondersteuning van de vrijwilligers, de plekken rondom de
graven af en toe willen onderhouden. Zij zoeken daarvoor nog vrijwilligers die
hen daarbij willen ondersteunen. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Coby of
Rikie: 0743676494 of rikiewielens@hotmail.com. Nogmaals kwam ter sprake
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dat mensen wel verzocht worden om hun eigen grafstukken van Pasen en
Kerst zelf op tijd van de graven verwijderen. We moeten samen
verantwoordelijk blijven voor het onderhouden van de begraafplaats.

Gerry Leferink-Temmink ( parochiaan van Beckum )

Verplaatsen graven

Woensdag 11 oktober heeft de firma Nieuwkamp uit Borne de graven van de
twee oud pastores Osse en Geertman verplaatst van midden op de
begraafplaats naar een plek dicht bij het kruis achter op de begraafplaats.

Bennie Goselink

Ongewenst bezoek bij De Beukenhof
In de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 september hebben inbrekers zich
toegang verstrekt tot een zestal schuurtjes behorende bij de appartement aan
de Appelhof, genummerd 8, 10, 12, 26, 28 en 30. De centrale deur werd
geopend door het sleutelkastje van de muur te breken. Door twee draadjes
aan elkaar te verbinden, kon de centrale deur geopend worden waarna vijf van
de zes schuurtjes werden opengebroken. Deze, volgens ons, georganiseerde
bende heeft het blijkbaar gemunt op moderne, z.g.a.n. E-bikes. In totaal
stonden in de diverse schuurtjes vijf E-bikes en alleen uit het schuurtje nr. 26
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is een ongeveer halfjaar oude fiets gestolen, terwijl de ongeveer zes jaar oude
fiets die in hetzelfde schuurtje niet op slot stond onaangeroerd is gebleven.
Wat bleek? Uit het schuurtje nr. 12 is een haakse slijper van de werkbank
genomen waarmee het slot van de fiets is doorgeslepen. De agent, die ter
plekke de situatie heeft beoordeeld en hiervan proces-verbaal heeft
opgemaakt, bevestigde ons dat het wel heel eenvoudig is om je toegang tot de
schuurtjes te verschaffen en dat in de gemeenten Borne, Hengelo en Enschede
het veelvuldig voorkomt dat ongenode gasten zich toegang verschaffen tot
gemeenschappelijke ruimten met bergingen. Hieruit worden dan met name
moderne E-bikes gestolen.
Helaas nu ook al in Beckum en dat het geen overbodige luxe is om de
beveiliging van de toegangsdeuren aanzienlijk te verbeteren. In verband
hiermee hebben wij verhuurder Welbions ingeschakeld om e.e.a. te
beoordelen. Dit is intussen gebeurd en er wordt op dit moment een aantal
mogelijkheden bekeken waarbij gedacht wordt aan een systeem met een
zogenaamde gecodeerde “druppel” waarbij de inbraakgevoelige sleutelkastjes
overbodig zijn en verwijderd zullen worden. Belangrijk uitgangspunt bij het
gaan wonen in De Beukenhof was en is: daar wonen we veilig en dat moeten
wij met zijn allen zo veel mogelijk waarborgen dus hier ligt ook voor Welbions
een schone taak.
Eens te meer blijkt maar weer dat tegenwoordig overal inbraken etc. worden gepleegd.
Daarom is het niet onverstandig om melding te maken van feiten die wij als verdacht
beschouwen. Op dinsdagavond volgend op de het bewuste “inbraakweekend” heb ik de
wijkagente ook nog op de hoogte gebracht van hetgeen heeft plaatsgevonden. Zij was
die avond ook al door iemand attent gemaakt op het feit dat er in het bewuste weekend
‘s nachts een wit busje door Beckum heeft gereden, waarschijnlijk de auto van de
inbrekers: iets pikken, inladen en dan wegwezen.

KORTOM: LATEN WE SAMEN WAAKZAAM ZIJN EN BLIJVEN.
Namens de gezamenlijke bewoners van De Beukenhof, Henk ter Braak
P.S. Gelukkig stond de gestolen fiets op slot. Door de dekking van de verzekering heeft
de gedupeerde inmiddels een nieuwe fiets terug.

Wat-is’t-wat

Het gedoe van omgekeerd inzamelen van restafval blijft doorgaan. Nu kan
men, indien gewenst, ook weer de grijze container ‘terugkrijgen’. Natuurlijk,
lijkt een overwinning voor de bezwaarmakers, maar kost wel wat extra… Dus
wordt dáár weer bezwaar tegen gemaakt.
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Kinderzwerfboeken station in Beckum
Op woensdag 4 oktober
2017 om 10.15 uur is het
kinderzwerfboekenstation
geopend in basisschool
De
Bleek.
Er
zijn
voortdurend
nieuwe
(gelezen) kinderboeken
nodig, dus denk bij het
opruimen
van
de
boekenkast aan ons. Het
station is voor alle
kinderen,
zolang
de
school geopend is. Voor
de vakantietijd wordt nog
een oplossing gezocht.
Kijk voor meer informatie
op
de
website:
www.kinderzwerfboek.nl
of in de nieuwsbrief van
basisschool de Bleek.

Vis in Beckum, iedere donderdag op het kerkplein

12 Oktober was de entree in Beckum, vis vd fa. Keyzer en Zn. Positieve
reacties en lekkere vis!! Elke donderdag dus van 11 tot 18 uur.
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Spannende maanden

De invulling van de komende vacature in de Locatieraad van de H. Blasius in
Beckum is momenteel een heet hangijzer. Weliswaar zijn wel informele
gesprekken geweest met Beckumer ‘kerkbetrokkenen’ over mogelijke invulling
van de taken, maar er is nog niets concreets. Belangrijkste reden dat nog
niemand de kar wil trekken is de breed gedragen weerstand tegen het beleid
van het Bisdom. En dat is een zorgelijke situatie die schier onoplosbaar dreigt
te worden. Intimi schetsen dat voortdurend wordt aangelopen tegen een
onbuigzame ‘halsstarrigheid’ die goedwillenden afschrikt. Een klein lichtpunt is
wel dat Bennie Goselink straks na zijn officiële stoppen zich wel wil blijven
inzetten voor parochiezaken voor de Beckumer kerkgemeenschap. Maar ja… op
welke basis?

Bennie wil het volgende aan dit artikel toevoegen;

‘Iets anders, er zijn meerdere personen nodig om de locatie te laten
functioneren, voorbeeld; wie wil Truus ter Avest bijstaan bij voorgaan van
vieringen?’
Het worden dus nog spannende maanden!

Jan Ottink

Loopondersteuning TVO Jeugd i.s.m. fysiotherapeut
Sprinten en hardlopen zijn de belangrijkste elementen bij veel sporten. Daarom heeft
TVO Omni Jeugd, in samenwerking met Fysiotherapie Schmitz, looptrainingen
aangeboden voor kinderen die hulp kunnen gebruiken bij de loopvaardigheden. Door
deze trainingen leren ze hoe beter te sprinten en hard(er) te lopen. Fysiotherapie
Schmitz maakt gebruik van de betrouwbaarste testen die ook bij topsporters worden
gebruikt en kan het kind binnen enkele weken beter worden in sprint of hardlopen. In
het afgelopen voorjaar hebben ongeveer 30 kinderen de trainingen gevolgd. Ze werden
in twee leeftijdsgroepen verdeeld.
Zo wordt er specifieker getraind. De groep met jongere kinderen leerden eerst hoe je
moet huppelen. En daarna hoe je het best kunt sprinten. De groep met oudere kinderen
leerden hoe je kruispassen maakt en zijwaartse galop en hebben een grote ronde
gerend. Beide groepen hebben de heuveltraining gedaan en sprinten de berg op en af.
Ze vonden het heel erg leuk, met name de eindspelletjes zoals slingertikkertje en veel
wilden doorgaan met de trainingen. Dat enthousiasme zagen we ook terug in de
testresultaten; alle kinderen zaten nu boven het landelijke gemiddelde en iedereen was
tevreden. Bij deze bedanken we Peter Paul Schmitz hartelijk voor zijn inzet voor het
organiseren en uitvoeren van de looptrainingen. In het voorjaar van 2018 bieden wij
nogmaals een loopondersteuning aan, wederom in samenwerking met Fysiotherapie
Schmitz. Informatie volgt te zijner tijd via TVO nieuws en BBB.

TVO Omni Jeugd
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50 jaar
De Zwarte Doffer
Op een bijeenkomst van duivenliefhebbers uit Beckum en omstreken, gehouden op 16
augustus 1967 in café Mentink, werd besloten tot oprichting van een duivenvereniging.
Johan ter Braak uit Haaksbergen gaf een lezing hoe één en ander te regelen. Twaalf
leden gaven zich op en later kwamen er nog vier bij, 16 leden in totaal, zodat de
vereniging officieel erkend werd door de bond. Herman Ketels was de eerste voorzitter
en op zijn voordracht werd het “de Zwarte Doffer Beckum”. Herman Vossebeld
(Beernink): secretaris, Marinus Vossebeld: penningmeester. Jan Morsink stelde zijn
schuur als inkorflokaal beschikbaar, mits de leden hielpen om een betonvloer te storten.
Er werd een tweedehands stencilmachine en een Benzing moederklok aangeschaft.
Contributie was ƒ 1,50 per maand. Om aan financiële middelen te komen, werden er bij
café Mentink schiet- en biljardwedstrijden gehouden. Hiervan was de opbrengst
ƒ 1.150,-.’ Tot zo ver de notulen uit de eerste jaarvergadering.
Voorheen waren er al liefhebbers actief bij verenigingen in de Veldmaat en Delden. De
eerste drie jaar na oprichting was er alleen verenigingsspel, maar in 1971 werd besloten
om ons bij de Hengelose clubs aan te sluiten zodat er een gezamenlijke uitslag kwam
van acht verenigingen. De Beckumse boerenduiven konden zich op de kortere
afstandsvluchten maar moeilijk met die uit Hengelo meten. Als de afstanden groter
werden en de magische losplaatsen in duivenkringen als Orleans, Chateuroux en verder
op de kalender kwamen, waren de Beckumse duiven bijna onverslaanbaar. Hier kwam
begin negentiger jaren verandering in, toen ene Herman Dijkstra in Beckum kwam
wonen en met zijn duiven van Belgische origine, vliegles gaf aan de andere leden.
Gelukkig hebben de meeste liefhebbers nu Hermans’ soort, zodat de competitie weer
gelijkwaardig is.
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Oprichtingshandeling ‘de Zwarte Doffer’ bij ’t Proggiehoes, v.l.n.r. Herman Ketels, Frans Ottink,
Herman Vossebeld, Tonnie Vossebeld.

De schuur van Jan Morsink was te klein, zodat we naar een paar jaar zijn verhuist met
inkorven naar de schuur achter café Mentink. Dit was ook geen ideale situatie, in
verband met lekkages en dergelijke. Een eigen clublokaal was de grote wens. Onder
voorzitter Hennie Heijmerink en secretaris Herman Vossebeld lukte het in 1987
vergunning te krijgen om achter ‘t Proggiehoes het fietsenhok/bar af te breken. Met
vereende krachten, onder bouwopzichter Jan Landewé, lukte het om een leuk ‘home’
neer te zetten waar we heden ten dage nog veel plezier van hebben.
Het uitrekenen van de uitslag van iedere wedvlucht was de eerste jaren een heel werk.
Van iedere duif moest je met de hand de snelheid uitrekenen, door de vliegtijd te delen
door de afstand die iedere duif had afgelegd. De liefhebbers hebben allemaal een eigen
afstandstabel, vanaf iedere losplaats tot eigen hok. In de jaren tachtig kreeg onze
afdeling een eigen rekencentrum, dit was het begin van de automatisering. Midden
jaren negentig kwamen de computerklokken met chipringen om de duivenpoot, hierbij
kun je alles over een antenne registreren, zowel bij inkorven als bij thuiskomst. Je kan
meteen zien: welke duif, welke tijd en welke snelheid. In de vereniging de blokjes
uitlezen en klaar is de uitslag. De nostalgie met gummie’s in prikklokken constateren is
daarmee verdwenen.
Zo werd het vliegseizoen van 1968 in april gestart met losplaats Venlo, gewonnen door
een duif van Hennie Ottink. Vliegseizoen 2017 werd afgesloten met losplaats Quevrain
op 24 september, gewonnen door een duif van Herman Dijkstra. Zo is 50 jaar
duivensport in vogelvlucht voorbij gegaan.
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Leden duivenvereniging “de Zwarte Doffer”, jubileum 50 jaar

Momenteel 17 vliegende leden + enkele combinaties uit Beckum en Boekelo (vanaf het
begin erbij). Dit jaar moest dus wel een feestelijk tintje krijgen en een
jubileumcommissie onder leiding van Frans Mulder, regelde op 1 juli een gezamenlijke
attractievlucht met de Witpen uit Hengevelde, ook 50 jaar jong. Na gezamenlijk op
donderdag in Beckum inkorven en op zaterdag na aankomst van de duiven klok afslaan
in Hengevelde met prijsuitreiking (gewonnen door Hennie Velthuis uit Boekelo). In
opperbeste stemming afgesloten met een gezamenlijke barbecue.
Ook dit jaar waren er bij de Zwarte Doffer weer prima prestaties, zo waren er
kringoverwinningen (Oost Twente, van Haaksbergen tot Denekamp) voor:
Herbert Veldhuis, 2x met de oude vliegduiven;
Hennie Velthuis, 2x met de jonge vliegduiven;
Frans Mulder, 1x met de jonge vliegduiven;
Benno Landewé, generaal kampioen 2017 van de Zwarte Doffer;
Henk Morsink, kampioen jonge vliegduiven van de gezamenlijke Hengelose
verenigingen;
Frans Breukers, kampioen meerdaagse marathon (900 km en verder) van
Hengelo.
Bij laatstgenoemde kwam van een lossing in Bergerac (940 km), gelost op 28 juli om
13.00 uur, in de nacht daarop volgend, om 12 minuten over 1 (bij heldere maan) een
duif thuis, terwijl de baas op één oor lag.
In het weekend na de laatste wedvlucht staat al 25 jaar een fiets/puzzeltocht op het
programma, met de leden + aanhang. Dit jaar extra feestelijk met eerst gezamenlijk
frühshoppen. Dit vond plaats, met behulp van de dames van de commissie, op de mooi
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versierde deel van de familie Goselink. Dit jaar wederom prachtig weer tijdens de
fietstocht die op zeer aangename wijze werd afgesloten met een hapje en een drankje.
Voor de rest van het jaar staan nog enkele activiteiten op het programma. Onze duiven
zijn nu in de rui en als die volgend voorjaar het verenpak helemaal vernieuwd hebben,
gaan wij aan vliegseizoen 51 beginnen.

De jubileumcommissie van de Zwarte doffer,
Frans Mulder, Robert Asbroek, Marcel Breukers, Frans Breukers

Wist u datjes…
De volle winst werd behaald door de TVO junioren op 23 september.
Zowel de JO13, JO15, JO17 als het JO19 team haalden de volle buit binnen. JO19 was
thuis weer de meerdere van Rekken, vooral door slagvaardiger spel. Colin V. scoorde 2x
en ‘versierde’ slim een strafschop door bij een tegenstander weg te draaien en
vervolgens onderuit werd getikt. Daan voltrok het vonnis, 4-0 werd de eindstand. Jordy
D. floot soeverein….TVO3 ontving Achilles5, het was lang gelijkwaardig, maar Jasper B.
tekende via klassieke counters voor de 2-1 eindstand.
TVO5 kwam terug in Beckum met een 9-3 zege op Holten. Tevreden gezichten derhalve
nadien in de zon op het Geertman pleintje terras. TVO2 kreeg bij Losser2 het deksel op
de neus, 4-0 verlies. En dan TVO1; competitiestart tegen BSC/Unisson. Achterin
zekerheden inbouwen was het uitgangspunt. De opzet slaagde, 0-0 was de ruststand
waarbij de gasten wel meer spelaandeel hadden, maar TVO ook kansen kreeg. Na rust
eenzelfde beeld en in de 75e minuut de beslissing. Junior Colin toonde zijn Torinstict en
schoot de 1-0 binnen na voorzet van Jorn. De zege werd gekoesterd!!
TVOJO9 1 remiseerde in een doelpuntrijk duel bij SpartaE met 8-8 en JO17 wees Borne
met 8-0 terug. TVO4 had met rust minstens 6-1 voor moeten staan, maar pas in het 2e
deel kwam de karige 2-0 zege tot stand tegen WVV6 (met Marijn geblesseerd langs de
kant!). Quick7 waste het 3e de oren met 6-1 en TVO2 liep in de slotminuut tegen een 12 nederlaag aan tegen opponent Bon.boys2. Ook TVO1 ging onderuit tegen Rood
Zwart, waar een remise na een sterke 2e helft nog dichtbij was; 2-1.
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TVO JO15 liet Mediterraneo alle hoeken van het veld zien; 10-1 winst, TVO JO17 moest
de winst verrassend aan Bentelo laten met 2-0. Maar het JO19 team ging
onverstoorbaar verder met een zege op voorlopige medekoploper Hector. Met (slechts)
een 2-0 ruststand kwam Hector goed weg, maar na de thee zakte TVO weg, Hector
maakte gelijk en een remise leek in de maak. Onze A-junioren rechtten echter de rug
en scoorden 2x in de slotfase. Tot ergernis van enkele opgewonden Hector begeleiders!
Doelpuntenmakers TVO; Bas, Colin, Daan en Hein!
De dames van TVO1 handbal moesten na de bemoedigende competitiestart tegen
Borger - met nipte winst - tegen Zenderen Vooruit. Dat begon slecht voor TVO dat eerst
achter de feiten aanliep. Na de 8-2 stand krabbelde TVO op; ruststand 12-9. Maar na de
thee zette ZV weer een tandje bij en bleef de kleine marge vasthouden. Eindstand 2219, jammer. Een week later tegen DSVD2 was het alles en niets; een sterke TVO start,
met rust nog voordeel, maar een ‘plumpudding-eindfase’ met 25-19 verlies...
TVO/Hoeve V. JO13 deed goede zaken tegen WVV; met 7-2 werden de groen/gelen
naar huis gestuurd. JO15 boekte ook weer winst en in een doelpuntrijk duel was bij
Zuid Eschmarke de eindstand 4-9. TVOJO 17 liet het na een goed 1e kwartier afweten
tegen HSC. Dikke kansen bleven onbenut en HSC counterde simpel naar een 0-3
ruststand. De organisatie bleef zoek bij TVO na de thee; 1-5 eindstand. TVO JO19
daarentegen bleef bij Twenthe G. ongeslagen. 0-3 winst nu, waar gaat dat naar toe??
TVO4 miste veel kansen tegen Bon Boys8, kwam zelfs met 2-3 achter, maar won
tenslotte toch met 4-3 en het 2e smaakte het genoegen van een 5-2 (eerste) zege op
Aramea2. Opluchting alom na verdiende zege, he, he .TVO1 ging bij WVV vlak voor rust
weer 2x lelijk in de fout en leek bij een 3-0 achterstand kansloos. Maar weer had de
inhaalrace bijna succes. Aaron scoorde 2x, bracht de spanning terug, maar de 3-3 kon
net niet gemaakt worden. Jammer dus…

Happen en stappen een voltreffer!
Steun in de rug voor het Proggiehoes

Beckum4All; Ine, Ria, Sonja en Irma waren uiterst tevreden over alle
medewerkers en grote deelname van jong en oud (foto facebook)
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“HAPPEN EN STAPPEN” VANUIT HET PAROCHIEHUIS. SONJA VERTELT
“Vrijdagavond 13 oktober was een gezellige drukte bij het parochiehuis.
Vrijwilligers hadden de koffie bruin en de ranja stond klaar. Voor € 5,- entree
incl. 2 muntjes kon je meelopen met de wandeling , voor de kinderen was het
gratis.
De eerste stop was bij Lonink op het erf, de boerderij was mooi verlicht en
Harry, Arnold en Harry stonden klaar met een toastje met pompoenjam. De
gok was hoeveel kastanjers en hoeveel eikels er in de fles zaten. Daarna
richting “sprokkel” voor de voeldoos en TL lampen die tegen de draad aan
knetterden.
In het grote donkere bos kwam je de jager tegen die de vos al op de nek had,
Ali Babi in een glitterpak, repelsteeltje waar niemand de naam van weet,
roodkapje met de koekjes en kleinduimpje tegen die waarschuwde voor de
grote boze reus die sliep, maar je ook echt niet wakker moest maken. En als
je dan dacht dat je alles had gehad moest je langs de heks die sneeuwwitje
een appel had gegeven en dood neerviel. Gelukkig waren er charmante vaders
bij die sneeuwwitje wel wakker wilden kussen. Bij Marga en Louis was een stop
waar je een heerlijke pompoensoep en quiche kon proeven, een lekker wijntje
erbij van Wineble maakte het compleet. Daarna volgde je de weg naar de brug
over de beek waar de politie met een alcohol controle stond, de soldaat uit het
leger erbij die je juist borrelt gaf waarna je de weg mocht vervolgen naar het
parochiehuis.

Daar kon je neuzen in de kramen, een hapje en een drankje en veel
gezelligheid. De bierbus van de Hengelose bierbrouwerij was aanwezig, ze
hadden vaatje goed gerijpt bokbier gesponsord en dat ging er goed in, bij
Robert en Mark kon je er een broodje hamburger bij halen, heerlijk na zo’n
wandeling. Bart Ottink stond met zijn collega Arjan Oosterdijk in een kraam
om te laten zien en uitleggen hoe je honing maakt, te laten zien hoe je van
het restproduct kaarsen maakt en alles rondom honing. De opbrengst was
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100% voor het parochiehuis. Pompoenen uit de moestuin van Ria en Arnold
waren omgetoverd tot mooie bloemstukjes, van het vruchtvlees was jam en
koekjes gemaakt en er waren losse pompoenen te koop voor de creatieve koks
of voor belangstellenden met groene vingers.
Op school konden ze een pompoen meenemen, deze thuis uithollen en de
versierde pompoen
’s avonds inleveren bij de kraam waar een hele
deskundige jury de 3 mooiste pompoenen ging uitzoeken. Na de wandeling
vertelde “Toon met de megafoon” dat je kon zien dat de kinderen ontzettend
hun best hadden gedaan en het voor de jury erg moeilijk was geweest om te
kiezen maar dat de 1e prijs voor Daphne , 2e prijs voor Madelou en 3e voor
Sanne was.
Bij de poffertjes kraam van Meike, Lotte en Pien kreeg je van de heerlijke geur
al honger, de meisjes hebben het ook mooi druk gehad. Vrijwilligers van het
parochiehuis waren ook ingeschakeld voor de koffie, ranja, drankjes, bardienst
en bij de entree met muntenverkoop.
Bij Toon en Alwie kon je een paar keer schieten voor € 1,- , vooral de kids
vonden dat heel spannend. Geweldig weer erbij en de mooie plek maakten er
een TOP avond van. De opbrengst van deze avond voor het parochiehuis word
in de volgende BBB bekend gemaakt. “

Sonja Mulder

Een vd vele zonderlinge, vreemde figuren langs het parcours van de wandeltocht
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Bericht van De Bleek
Hoera het is herfstvakantie! Lekker een weekje geen school. Lekker een week de
wekker uit en genieten van het in huis zijn. We kunnen terugkijken op 6 mooie weken
bij De Bleek. Er wordt hard gewerkt en er wordt veel moois gedaan bij de Bleek.
Een prachtig moment de peuters die bij ons in school zijn gekomen en een geweldig
mooi lokaal dat is ingericht door Ellen, Jose en Marlou. Een mooie samenwerking van de
peuterspeelzaal en de BSO.
De informatiemiddagen zijn geweest in alle groepen. Kinderen hebben de ouders en
andere belangstellenden uitgelegd wat er allemaal gedaan wordt in de groep.

Op donderdag 12 oktober is de jaarlijkse voorleeswedstrijd gehouden in de prachtige
hal van onze school. Kerren Ottink is onze KAMPIOEN. Stan Westendorp, Kim Waanders
en Mila Michorius lazen ook prachtig voor. Er kan er maar 1 de winnaar zijn. Kerren
gaat ons vertegenwoordigen in de Bibliotheek van Hengelo. Als afsluiting van deze
periode tot aan de herfstvakantie houden wij onze BLEEK STAGE. Deze keer met als
thema HERFST!. Er is o.a. heerlijke heksensoep gebrouwen door groep 3/4 en de
mannen van groep 8 hebben een eeuwenoude kabouterdans gedaan op het podium.
Wat een Talent!

GENIET ALLEMAAL VAN DEZE WELVERDIENDE VAKANTIE MET HOPELIJK
PRACHTIG HERFSTWEER.

Hartelijke groet van het team van De Bleek
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Hierbij het nieuwe logo van KERST in BECKUM!
Een evenement met een gezellige kerstmarkt, een
hapje en een drankje en plezier voor iedereen,
jong & oud uit Beckum & Oele. En dit alles op het
sfeervol ingerichte terrein van het Wapen van
Beckum. Hier wil je gewoon bij zijn!!
Heb jij 20 december vanaf 17.30 uur al
gereserveerd in jouw agenda….
Wij willen hierbij een oproep doen:
In de gedachte van Kerst willen wij iedereen de mogelijkheid geven om een
‘KERSTWENS’ aan te dragen. Heb jij een ‘kerstwens’ voor iemand die wel
eens iets extra’s verdiend?






misschien gun je je kleinkind iets moois, iets wat hij of zij
altijd al graag wilde…
misschien weet je dat de buurvrouw hulp nodig heeft bv. in
haar tuin…
wellicht ken je iemand die vanwege ziekte o.i.d. al lange tijd
niets leuks meer heeft gedaan…
of praat je opa al jaren over iets wat hij graag nog eens zou
willen doen…

Zomaar een paar voorbeelden om iemand blij te maken, en dat is wat we
willen!
Enige voorwaarde is dat de gever en de ontvanger uit Beckum of Oele komt.
Het gaat om wensen welke vervuld kunnen worden door mensen en/of
diensten samen te brengen. Maak hier je kerstwens van en laat ons het weten.
Wij gaan ons best doen om een aantal wensen in vervulling te laten gaan.
Stuur vóór 1 december je wens in. Dat mag anoniem.
Omschrijf goed voor wie het bedoeld is en waarom. Wie weet kunnen we jou
wens in vervulling laten gaan. Tijdens ‘KERST in BECKUM’ op 20 december
zullen we bekend maken welke wensen in vervulling gaan. Hoe mooi kan het
zijn om er met elkaar een fantastisch feest van te maken. We kijken uit naar
alle reacties. Stuur een mail naar: kerstmarktbeckum@hotmail.com of stuur
een briefje naar Wolfkaterweg 34, 7554 PM Beckum.
Dan nog even een puntje: in de wandelgangen horen we dat we commercieel
bezig zijn…???
Het enige wat wij willen is dat de jaarlijkse kerstmarkt -die inmiddels
uitgegroeid is tot een leuk evenement- behouden blijft voor Beckum. Dat wij
dit op een iets andere manier doen dan de vorige organisatie is duidelijk. Ons
doel is om een mooi evenement voor jong & oud neer te zetten en zodoende
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een bijdrage leveren aan de saamhorigheid in Beckum. Mocht het zo zijn dat er
een financieel positief saldo overblijft dan zullen we dit vanzelfsprekend en
zoals eerder gemeld ter beschikking stellen aan een nader te bepalen goed
doel binnen Beckum.
Wij, de leden van de werkgroep doen alles vrijwillig. We hopen dat we in de
voorbereiding en tijdens het evenement op de nodige steun en hulp mogen
rekenen en zoals gezegd:
SAMEN - MET ELKAAR kunnen we er voor Beckum rond Kerst een
mooi ‘feest’ van maken!

Mvg. namens de werkgroep KERST in BECKUM

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

H. Blasius Beckum weekendvieringen
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

Zaterdag 18 november

18.30 uur

Allerheiligen
IN DELDEN
ALLERZIELEN, gebedsviering, Werkgroep
Dames- en Herenkoor
HUBERTUSVIERING, Ds. A. Kramer
Dames- en Herenkoor
Woord- en Communieviering,
pastor Timmerman/Dames- en Herenkoor
Vormselviering IN DELDEN
Vormelingen uit Beckum, Delden, Goor en
Hengevelde
Vicaris Cornelissen/Pastor Roetgerink/

Beckum Beter Bekeken, jaargang 39, nummer 10, 2017
pagina 35

Zondag 19 november
Zaterdag 25 november

18.30 uur

DECEMBER
Zaterdag 9 december

18.30 uur

Cantu
GEEN VIERING
Woord- en Communieviering, T. ter Avest
Spirit
Woord- en Communieviering
Pastor Doornbusch/Spirit

Wat er mis ging

In het septembernummer van BBB stond een artikel over de drie Beckumse teams die
deel hadden genomen aan de Carbagerun. Hierbij is de foto van het team De Twentse
Muiters verdwenen. Om ook deze jongens de aandacht te geven die ze verdienen,
wordt deze foto alsnog in het oktobernummer geplaatst.

Team van de Twentse Muiters. Vlnr: Mathijs van Otten, Bart Bellers, Rik Borgelink, Remco ter
Bekke

Datumbank
27 okt
3 nov
3 -4 nov
5 nov
5 nov
7 nov
10 nov
13 nov
14 nov
16-17-18 nov
18 nov

Jeugdraad: Thank God It’s Friday; 21.00 uur in ’t Proggiehoes
Werkgroep Jeugd, aanvang 19.00 uur in ‘t Proggiehoes
Toneelvereniging Levenslust; uitvoering blijspel ‘Pas op,
schrikdraad’. Aanvang 20.00 uur
Toneelvereniging Levenslust; uitvoering blijspel ‘Pas op,
schrikdraad’. Aanvang 14.30 uur
Hubertusviering in de H. Blasius, 10.30 uur
Ouderensoos
Smokkeltocht TVO Jeugd, 19.00 uur bij ‘t Geertman
Dorpsraad vergadering
AED herhaling (alleen voor genodigden)
Toneelvereniging Levenslust; uitvoering blijspel ‘Pas op,
schrikdraad’. Aanvang 20.00 uur
H. Vormsel groep 7 en 8 basisschool De Bleek, om 18.30 uur in de H.
Blasius in DELDEN (Vormselviering samen met Beckum, Delden, Goor
en Hengevelde)
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18 nov
21 nov
22 nov
24 nov
24 t/m 26 nov
29 nov
8 dec
11 dec
12 dec
16 dec
20 dec
23 dec
2018
8 jan
9 jan
23 jan
6 februari
17 en 18 febr
21 feb
6 mrt
20 mrt
21 mrt
24 mrt
10 apr
24 apr
12 mei
18 t/m 21 mei
8 t/m 10 juni

Oud papier
Vrouw Actief; Hoedenmaakster Alette ter Borg-Guliker.
Aanvang 19.30 uur
AED herhaling (alleen voor genodigden)
Zonnebloem. Najaarsfeest, om 14.30 uur in ‘t Proggiehoes
Toneelvereniging Levenslust; uitvoering blijspel ‘Pas op, schrikdraad’.
Aanvang 20.00 uur
OVBO; thema-avond Time Management. ’t Proggiehoes
Werkgroep Jeugd, aanvang 19.00 uur in ‘
Dorpsraad vergadering
Ouderensoos
Oud papier
Kerstmarkt 17.00-22.00 uur. Locatie: W van Beckum, voorterrein
Vrouw Actief; Decemberavond, 19.30 uur in’t Proggiehoes
Dorpsraad vergadering
Ouderensoos
Vrouw Actief: Happy Organizing, 19.30 uur in ‘t Proggiehoes
Ouderensoos
Opendagen van Stichting Historisch Archief Beckum e.o.
Vrouw Actief: Sieraden maken, 19.30 uur in ‘t Proggiehoes
Ouderensoos
Vrouw Actief: Kwekerijbezoek, 9.30 uur vertrek kerkplein
Paasmarkt de Bleek. 11.45 – 12.15 uur
Landelijke opschoondag van 14.00-16.00 uur
Ouderensoos
Vrouw Actief; Avondfietstocht, 18.00 uur vertrek kerkplein
Vrouw Actief: bezoek boerderij fam. Breukers, aanvang 12.30 uur
Pinksterfeesten Beckum
TVO Jeugdkamp 2018

Vakanties 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
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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.

Vogelshow in ‘t Proggiehoes

Vogelvereniging Vogelvreugd houdt zaterdag 11
november en zondag 12 november haar jaarlijkse
onderlinge wedstrijd met tentoonstelling in ‘tProggiehoes.
Evenals voorgaande jaren zijn er ongeveer 400 vogels te
bewonderen in diverse soorten en variaties. Dit aantal is
mede te danken aan de samenwerking met de
partnervereniging "De Hobbyfluiters" uit Delden.
Afgelopen weken waren enkele leden al bijzonder
succesvol op regionale wedstrijd te Lochem en
speciaalclubwedstrijd te Zwolle. Het is met name de afdeling parkietachtige vogels die
de laatste jaren een groei laten zien.
De show in ‘t-Proggiehoes is te bezichtigen:
Zaterdag 11 november van 10.00 tot 18.00 uur.
Zondag 12 november van 10.00 tot 16.30 uur. De toegang is gratis.
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Sinterklaas intocht 26 november
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Plaatselijke nieuwsfeiten in de notendop

- Steven Veldhuis was dichtbij een medaille op het WK concours voor jonge
paarden. In het Belgische Lanaken reikte hij met Graziano tot een prachtige
4e plaats. Proficiat!
- Rond Kings Wok is na de sluiting enkele jaren geleden een nogal
verwaarloosd beeld ontstaan met alle soorten papieren en plastic afval. De
heer Mirza van het ernaast gelegen Beckum Palace is dit ook een doorn in
het oog. “Het heeft ook invloed op het uitzicht van mijn bedrijf. We hebben
veel kandidaten gehad aangaande een overname van de Kings Wok. Echter
zijn de kosten erg hoog, en daarnaast is er ook nog eens het feit dat het
pand slecht bereikbaar is. denk aan de kleine parkeerplaats. Ons kost het
leegstaande pand natuurlijk ook elke maand veel geld. Ik ga binnenkort
de straatkant en om het pand in orde brengen. de troep zal weg gaan en het
hele uitzicht zal verbeteren”. Dat is een positieve en bemoedigende reactie
-Bij het Geertmanpleintje zijn bewakingscamera’s geïnstalleerd. Die bestrijken
het gebied; kleedkamers ingang - terras en kantine ingang .

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

Volgende BBB dus; woensdag 22 november!
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