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 teksten
Foto’s
Kopiedruk
Verzending & distributie
Advertenties - coördinatie
Eindredactie

Jan Ottink
Bernadette Morskieft
Harry Jannink
Jan Busscher & Leo van het Bolscher
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.
BBB VERSCHIJNT HET 1E HALFJAAR 2018 OP;

24 JANUARI – 28 FEBRUARI, 28 MAART – 25 APRIL – 30 MEI – 27 JUNI

Inleveren kopij uiterlijk een week vóór de uitgave!
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Jaargang

Nummer

39……………………………………12
We schrijven de 17e december, als TVO na een opwindende partij voetbal bij
noaber Bentelo met de volle buit huiswaarts keert. Ach ja, hoe belangrijk kan
zo’n winst na een potje voetbal zijn. Vergeleken met de mondiale problemen
en gekissebis alom in de regio. Sinterklaas hebben we twee weken geleden
ingeruild voor de Kerstman. Terwijl bij ons de natte sneeuw en regen
dagenlang voor somberheid en overlast zorgt. Hetgeen onverlet laat, dat dit
nummer de 39e jaargang van BBB afsluit!

In dit Kerstnummer komen weer een 5-tal Beckumers aan het woord, blikken
we terug op een aantal activiteiten en bijeenkomsten van verenigingen,
hervatten we een nieuwe serie Pitamientjes, praten we bij over BBB,
Pinksterfeesten en discussie over woningbouw Beckum (bij Hengeloos Peil).
Daarnaast maken de gebruikelijke columns en een vleugje humor deze 10 e
uitgave van de 39e jaargang van BBB vol. Lees het en u blijft op de hoogte…
en vooreerst….
P R E T T I G E F E E S T D A G E N E N G E Z O N D 2 0 1 8!!!

laatste week nieuws

In Hengeloos Peil werd oa. gesproken over woningbouw Beckum. De
standpunten werden nog eens uitgelegd. Op pag. 40 een brede beschouwing
plus verslag van Herman Bunte, die met Eric Goothuis en Robert Wegdam daar
aanwezig was…
Na de titel voor TVO JO17 (zie verslag+foto op pag.39) weerden de TVO1
handbaldames zich ook kranig tegen Combinatie, bij 23-23 stopte de teller…
Dezelfde (zondag)middag speelde TVO1 voetbal tegen Bentelo. Het was
een vd. beste partijen van TVO dit seizoen. Een collectieve prestatie met 0-2
rust- en 1-4 eindstand. Aaron was 3x succesvol en Jelle M. scoorde 1x. Prima
verdiende winst en met 14 uit 10; nu een hoog-in-de-middemoot positie…
De Beukenhof bestaat dit najaar 5 jaar. Met bewoners wordt in een
uitgebreid artikel teruggeblikt -in de volgende BBB- op die vijf jaar wonen in
het appartementencomplex!...

DE VOLGENDE BBB VERSCHIJNT WOENSDAG 24 JANUARI

WAT U LEEST IN DEZE DECEMBER BBB
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Laatste week nieuws
Inhoudsopgave
BBB staat als een huis
Nieuwjaarsborrel op 1 januari
BBBtje kerstbomen
Terugblikken op 2017
Gemeenschapsgebouwen van Beckum
Oliebollenactie 30 december
Sinterklaasintocht Beckum
Vrouw Actief Beckum
SSF weekend een zekerheidje
Werkgroep aanpak afval
BBB-tjes
Kerst in Beckum
Jubilarissen Spirit en organist
Wit tapijt in Beckum
Prins Alex 1 dankt Kenny Dan
Prima Pinksterfeesten, weinig publiek
Kerstmiddag bij Oeler Watermolen
Zonnebloem bedankt
TVO volley midwintertoernooi
Nieuwjaarstoernooi TVO tennis
TVO voetbalbestuurstafel
Prins Alex1 van Beckumer Ossens
Pitamientjes, jeugd aan het woord
Wist u datjes
Zijlijn ouderen
Zwarte doffer duivenshow
Misvieringen Blasiuskerk
Datumbank
Concert Spirit en Pablo
Luk akkefietjes
Woningbouw Beckum en andere
Hengelose zaken beschouwd bij Hengeloos Peil
Overdracht Mulder install.techniek
Carnavalsfeest Beckum
Prestaties TVO voetbal tot winterstop
Gezondheidscentrun spreekuren

De BBB organisatie staat als een huis
OP NAAR DE 40E JAARGANG!
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In de riante bovenwoning van Kleinsman Techniek in het Stepelo
industrieterrein te Haaksbergen hield de Stichting Druk voor Beckum
haar najaarsvergadering. Bij Marscha Kleinsman-Pot, die maandelijks
‘ons blad’ Beckum Beter Bekeken fraai vorm geeft middels een
actueel kleurenomslag- en kleurenadvertenties.
Net naast de ingang staat een bord met de alleszeggende tekst; Prins Alex de
1e van de Beckumer Ossens. Juist, weten we dat ook weer! Er wordt eerst
ludiek nagepraat over de bekendmaking van de nieuwe prins onlangs bij café
Halfweg. Met onder andere het lied ‘Foto’s in de BBB’ van Diesel Eul, waarin
ene Martin Hengelman het hoogste lied zingt…
Dan de gang van zaken over BBB. Alom tevredenheid over het functioneren
van de maandblad uitgifte. Een royaal advertentiebestand, bestendige
jaarlijkse vrijwillige bijdrage van de lezers, oplage van 800 BBB’s, waarvan er
ongeveer 115 via stadspost verstuurd worden. De advertentietarieven blijven
vooralsnog ongewijzigd. Wel is nog een onvolkomenheid in de koppeling met
Internet/ Outlook; actie wordt ondernomen. Ook het functioneren van de
vouw/niet-machine vertoont soms storingen en getest wordt of dit met te
vochtig papier te maken kan hebben..
Vanaf januari begint de 40e jaargang BBB. Wellicht interessant om maandelijks
in een extra rubriek succesievelijk op die 40 jaar terug te blikken. Vandaag, 21
december wordt alle BBB medewerkers een kerstborrel en attentie
aangeboden.
Als dank voor ieders inzet; want BBB staat als een huis…
Redactie BBB

De St. Zomerfeesten meldt;

01-01-2018 Nieuwjaarsborrel
‘t Proggiehoes 16:00 uur.
BBB tje
TE KOOP VANAF 1 DECEMBER
Kerstbomen uit de volle grond. Vanaf nu reeds te reserveren!
C. Koppelman Wolfkaterweg 58 Beckum.
074-3676314 of 06-53426502
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2017; een terugblik van enkele
Beckumers en één Oelenaar
2017 is bijna ten einde. We kijken vol verwachting naar 2018. Gaat het
volgend jaar beter met Trump, Noord Korea, Israël en eventuele
(andere) wereldrampen? En dichter bij huis; hoe gaat het verder met de
woningbouw, gezondheid van de inwoners van Beckum en Oele en
andere zaken waar je geen grip op hebt, maar waar je wel mee te
maken krijgt? Vier Beckumers en één Oelenaar kijken terug en vooruit
in een paar vragen die niet het hele jaar 2017 afdekken, maar waardoor
we wel een beter beeld krijgen hoe de persoon in kwestie dit jaar
doorstaan heeft.

Arnold Asbroek

Het is rustig wonen voor de familie Asbroek achteraan de Engelbertsweg, waar
Arnold zich als hobby vooral bezig houdt
met het houden van geiten. Misschien geen
bezigheid die andere hobbyisten zal boeien
maar Arnold is er maar wat gek mee!
Volgens kenners is Arnold ook een
vakbekwame,
creatieve
timmerman
(volgens kenners!). Hij is daarnaast
betrokken bij het sociale en sportgebeuren
in Beckum. Na een periode voetballen bij
TVO op recreatieniveau verruilde hij zijn
voetbalkicksen voor de scheidsrechterfluit.
Dat verliep best succesvol, want met zijn
rijzige figuur en rustige manier van fluiten
dwong hij respect af. Momenteel zet hij
zich al flink wat jaren in voor de 5 of 6
wekelijkse dienst met Alwies in de kantine
achter de bar. Dit tot wederzijds genoegen,
want het sociale contact, die prettige conversatie – over van alles en nog wat –
met de sportmensen verloopt prima.
Wat is je algemene mening van 2017?
Dat we naar acht jaar crisis weer in de lift zitten, althans voor de meesten.
Bijvoorbeeld in de bouw, dat gaat weer als een razend tempo, en daar komt
nog bij dat er een tekort is aan vaklieden. Voor de rest ging het in het
algemeen wel goed en is het jaar voorbij gevlogen.
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Welke gebeurtenis heeft dit jaar persoonlijk de meeste indruk op je
gemaakt?
De verkiezingen van Amerika, dat Donald Trump de nieuwe leider is van
Amerika. Dat iemand zo corrupt is en toch aan de macht komt! Maakt geld
macht?
Dat geiten houden, wat boeit je het meest daaraan?
Het om gaan met dieren en de sociale contacten maar de doelstelling is om
een goed dier te fokken die goed in balans is. Het ene jaar lukt het beter dan
het andere jaar. Elk jaar zijn er diverse keuringen en als kroon op je werk de
nationale en daar mogen onze dieren zich gerust laten zien, en daar gaat ‘t
om.
In de kantine zondagsmorgens;
Zondagsmorgens vroeg uit de veren om een bijdrage te leveren aan de kantine
is prachtig, vooral de contacten en de gezelligheid, en je hebt een stukje eigen
verantwoordelijkheid ook al ben je er als vrijwilliger. Jaren lang met Bennie
gedaan tot die stopte en nu dus met Alwies. De kantinecommissie draait goed
en er loopt een rooie draad door het gebeuren. Het ziet er allemaal goed uit,
chapeau.
We hebben het in Beckum relatief goed voor elkaar, maar:
Ach, denk dat we voor een dorp als Beckum het toch nog aardig voor elkaar
hebben.
Nieuwbouw is van levensbelang voor Beckum, toch?
Zeker, maar dat het allemaal zo lang moet duren. Petje af voor die mensen die
hun ziel en zaligheid in de strijd gooien om een nieuwbouwplan op de kaart te
zetten.
Komt er dit jaar nog een Nachtmis, kerstboom + kribbe aan te pas?
Ja, de kerstboom staat er wel maar geen kribbe. Gezellig samen met familie bij
elkaar en lekker eten erbij.

Marloes Boenders (40 jaar)

Marloes heeft als echtgenote van Roy Boenders een flink aandeel in de totale
organisatie van het oorspronkelijke Wapen van Beckum, waarbinnen ook Bij
Boenders en de cateringtak inmiddels een sterk onderdeel zijn. Daarnaast was
ze vorig jaar medelid van de werkgroep Beckum 750 jaar en is thans
bestuurslid van de Dorpsraad Beckum, waarbinnen momenteel flink aan de bel
wordt getrokken om de leefbaarheid van ons dorp te stimuleren onder het
motto; het is 5 voor 12 in Beckum! Het zijn kortom drukke tijden voor de
moeder van 2 kinderen.
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Wat
is
je
algemene
mening over 2017
Prima jaar, hard gewerkt maar
veel plezier gemaakt ook met
elkaar
(familie,
vrienden,
collega’s)! Genoten van onze
vakantie in Spanje.
Welke gebeurtenis heeft dit
jaar persoonlijk de meeste
indruk op je gemaakt?
De terroristische aanslagen van
de IS. Hoe gek moeten mensen
zijn om dit te doen! Triest.
Bij Boenders en het Wapen van Beckum; hoe lopen de zaken?
De gehele economie trekt aan en inmiddels merken wij dit ook weer een
beetje. Er worden weer meer feesten gegeven en hierbij mag dan weer wat
meer geld worden uitgegeven. Vooral nu met de kerstdagen wil iedereen alles
nog meer met Kerstglitter en glamour. Bruiloften lopen over het geheel terug,
maar gelukkig is dit niet de enige reden om een feestje te geven toch?
Is de catering met mega-evenementen als Military Boekelo de sterke
factor in het geheel?
Military Boekelo is een hele belangrijke factor in het geheel maar we kunnen
natuurlijk niet afhankelijk zijn van één grote partij. Daarom proberen we
telkens weer nieuwe evenementen aan ons te binden. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan de Winterfair bij Paleis het Loo of Summerevent bij Paleis
Soestdijk!
We hebben het in Beckum relatief goed voor elkaar, maar:
Met iets meer steun van de gemeente kunnen we samen meer bereiken.
Nieuwbouw is van levensbelang voor Beckum, toch?
Om leefbaarheid in het dorp te houden, is woningbouw/nieuwbouw een heel
belangrijk issue. Zonder woningbouw is er weinig tot geen kans voor de
jongeren om in Beckum te blijven wonen. Dit heeft dan vanzelfsprekend
gevolgen (waarschijnlijk op langere termijn) voor het verenigingsleven,
basisschool, etc.
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Komt er dit jaar nog een Nachtmis, kerstboom + kribbe aan te pas?
De 23e hebben we de verjaardag van Lotte, de 24 e vieren we onze Kerst met
een gezellige avond/familie diner bij Harry en Lidy. Verder betekent Kerst voor
ons: kinderen gezellig bij opa en oma en zelf aan het werk!

Ine Veldhuis (47 jaar)

Ine was jarenlang een sterke pion
in het TVO1 dameshandbalteam
als doelvrouw. Met haar fanatisme
en sterke reactievermogen sleepte
ze menig punt voor TVO1 in de
wacht. Tot wanhoop van de
tegenstanders… Nu lukt haar dit
nog regelmatig bij de recreanten
handbal. Later heeft ze als kaderlid
van TVO handbal verschillende
functies vervuld, waaronder vooral
keeperstrainingen. TVO sport,
voetbal en handbal, zit trouwens
de hele Veldhuis familie in de genen, want naast echtgenoot René (jarenlang
creatieve TVO1 speler geweest) zijn nu ook de twee zoons en dochter goed
bedreven in het voetbalspelletje! De jongste dochter is zeker net zo bedreven
in sport als haar broers en zus maar dan met het handballen. René en Ine
volgen de verrichtingen (vrijwel) wekelijks op de voet. De laatste jaren heeft
Ine Veldhuis zitting in het actieve omni TVO jeugdbestuur, die voor alle
jeugdsporters diverse activiteiten organiseert. Maar ook zit Ine in de stichting ‘t
Proggiehoes en zorgt ze met name voor een goed bezettingsrooster voor alle
activiteiten in ons gemeenschapshuis. Blijkens de bevindingen zoals in de
vorige BBB opgetekend, draait ‘t Proggiehoes in de nieuwe opzet prima. Hulde
voor al die vrijwillige inzet!
Wat is je algemene mening van 2017?
Was een prima jaar, is voorbij gevlogen.
Welke gebeurtenis heeft dit jaar persoonlijk de meeste indruk op je
gemaakt?
Dat Trump aan de macht is gekomen. Had ik echt niet verwacht.
Alles staat wekelijks in het teken van sporten door de kinderen; maar het
geeft ons veel voldoening, toch?
Zekers. Ik kan er enorm van genieten dat de kinderen veel plezier beleven aan sport,
op het moment zelf (daar hoort bijpraten met andere ouders ook bij, zeer belangrijk)
maar ook thuis. Samen nog even napraten over wat er goed ging maar vooral ook wat
er beter kan. Raken we niet over uitgepraat……!
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‘t Proggiehoes; wat motiveert je om het agendabeheer te doen?
Wat ik het leuke vind van het vrijwilligerswerk van ‘t Proggiehoes is dat ik in contact
kom met en me in kan zetten voor alle inwoners van Beckum. Dus ook de categorie niet
TVO mensen. ‘t Proggiehoes is er voor ons allemaal! En daarnaast is het leuk om samen
te werken met vrijwilligers die ervoor zorgen dat ‘t Proggiehoes voorlopig nog
doordraait.
We hebben het in Beckum relatief goed voor elkaar, maar:
Er is ook nog wel wat werk aan de winkel om Beckum toekomstbestendig te maken.
Daarvoor moeten vooral alle neuzen dezelfde kant op wijzen…. Ik zou het fijn vinden als
we dat in Beckum met elkaar zouden kunnen bereiken.
Nieuwbouw is van levensbelang voor Beckum, toch?
Als je de jeugd in Beckum wil houden dan zal hierin wel wat moeten gebeuren want
zonder jeugd is er geen toekomst voor Beckum. En dat zou toch jammer zijn van ons
oh, zo mooie dorpje!
Komt er dit jaar nog een Nachtmis, kerstboom + kribbe aan te pas?
Dat hoeft voor mij allemaal niet. Ik kijk wel uit naar een lekkere kerstborrel met
bijzondere hapjes. Dat doe ik dan samen met voor mij speciale mensen.

Daan Nibbelink (24 jaar)

Aan het einde van de wereld woont
de familie Nibbelink, met Daan in de
gelederen. Deze flinke jongeman is
al jaren een bekend gezicht bij
Toneelvereniging Levenslust. En als
er bij andere evenementen wat 'rare
snuiters' nodig zijn die verkleed
rondlopen, dan is Daan ook een
vaste waarde. Geliefd bij jong en
oud is Levenslust zonder hem bijna
niet meer voor te stellen. Studerend
aan de PABO, maar ook voor de
klas? De toekomstige leerlingen
kunnen in ieder geval bij voorbaat al
blij zijn met zo'n leuke, prettig
gestoorde leraar. Hoe was 2017 voor Daan en wat hoopt en verwacht hij van
2018?
Wat is je algemene mening van 2017?
2017 was een mooi jaar. Ik heb heel veel gedaan, veel mensen leren kennen
en ik ben nog meer ervaringen rijker. Als je zo gaat denken, is het toch wel
moeilijk om een jaar samen te vatten in een aantal zinnen. Er zijn altijd
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momenten waar je op terugkijkt die niet gegaan zijn als je hoopte. Zo twijfel ik
steeds meer over een toekomst in het onderwijs. Het werken met de kinderen
vind ik geweldig, maar alles wat er nog meer bij komt kijken schrikt mij toch
wat af. Ik zal de opleiding zeker afmaken want het werken met kinderen blijft
voor mij ontzettend leuk. Al met al kan ik terug kijken op een positief jaar!
Welke gebeurtenis heeft dit jaar persoonlijk de meeste indruk op je
gemaakt?
Dit jaar heb ik voor mijn studie een MINOR gedaan. Hierbij heb je een half jaar
aan studie wat je zelf kunt invullen, zolang het maar aansluit op de PABO. Ik
heb hierbij gekozen voor de Internationale klas op het Saxion. Hierbij kwamen
buitenlandse leerkrachten in opleiding deze kant op voor hun studie. Samen
hebben wij vijf maanden lang opgetrokken, ervaringen gedeeld en
vriendschappen gemaakt. Dit was voor mij een van de mooiste momenten. Het
zijn niet de vrienden die ik elke dag spreek maar waar ik zeker een bed heb als
ik bij hen aan de voordeur sta in Spanje, Oostenrijk of Engeland.
Toneelspelen, wat is het dat jou die kick geeft?
Je bent met Toneelspelen vaak meer dan een half jaar aan het oefenen. Ik heb
ideeën over een bepaalde tekst, hoe ga ik dit overbrengen? Samen met de
regisseur ga je kijken wat het beste voelt en ontwikkel je zo je personage.
Naarmate de uitvoeringen naderen, wordt het steeds meer een totaal plaatje.
De eerste avond, wanneer er dan voor publiek gespeeld wordt, is altijd nog
spannend. Ik doe het nu al meer dan 10 jaar en dat is altijd een gezonde
spanning die blijft hangen. Het houdt je scherp. Als je eenmaal op het toneel
staat en je merkt dat het publiek reageert zoals jij graag wilt dat ze reageren,
dan valt er een spanning van je af en is het genieten. Dat is de kick die
toneelspelen mij geeft!
Bij bijna iedere voorstelling zijn er wel weer nieuwe leden te
verwelkomen bij Levenslust. Waarom is Levenslust zo populair?
De Levenslustige leden delen allemaal dezelfde passie: toneel spelen. Het is
een hechte club van diverse mensen bij elkaar. De leeftijden en karakters zijn
zeer uiteenlopend maar dat geeft, denk ik, juist de kracht weer. Iedereen
speelt op zijn eigen manier en wordt versterkt door de kijk van de ander. Het
laatste woord komt natuurlijk altijd van onze regisseur maar er is altijd ruimte
voor inbreng van jezelf en je medespelers. Bij Levenslust maken we het stuk
dat we spelen echt van onszelf en dat is waarom Levenslust volgens mij zo
populair is.
We hebben het in Beckum relatief goed voor elkaar, maar:
Maar laten we hopen dat dit zo blijft. Dan heb ik het voornamelijk over ‘t
Parochiehoes. Voor mij is dat wat Beckum zo mooi maakt. Een plek die
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gezelligheid ademt. Daar waar iedereen uit Beckum toch aan kan denken met
en goed gevoel. Een feestje of een voorstelling, de ouderen gym of een avond
voor 'metal fans' en 'leu oet beckum'. Het zorgt voor levendigheid die je in
geen enkel ander gebouw zo kan beleven. Laten we hopen dat dit ook nog
lang zo blijft.
Nieuwbouw is van levensbelang voor Beckum, toch?
Dit zijn wel de vragen waar ik weinig over te vertellen heb, haha. Zoals mijn
opa en oma zouden zeggen: "Ie bunt nog moar 'n kuuk'n." (Als ik het zo goed
omschrijf). Ik ben nog maar 24 en ik doe pas net mee in
de wereld van volwassenen. Maar ik denk wel dat nieuwbouw goed is voor de
aanwas van jonge mensen, hoewel ik persoonlijk liever in een oude boerderij
woon dan in een nieuwbouwwoning in Beckum.
Komt er dit jaar nog een Nachtmis, kerstboom + kribbe aan te pas?
Heel eerlijk, ik heb hier geen idee over. Tegenwoordig gaan steeds minder
jongeren naar de kerk en hier ben ik er zelf ook een van. Ik vind het
persoonlijk belangrijker om met de mensen te zijn waar je om geeft dan dat je
naar de kerk gaat.

Wim Morskieft (51 jaar)

Oele maakt zich op voor een jubileumjaar. In
2018 bestaan de Volksfeesten Oele 100 jaar en
TTV Oele 40 jaar! Reden voor feest,
herinneringen en vooruitkijken. Eén van de vele
drijvende krachten achter TTV Oele is Wim
Morskieft. Niet lang na de oprichting in 1978 is
hij als jonge jongen lid geworden in het
jeugdteam. Hij heeft zich jaren laten gelden als
een vaste waarde aan het touw. In 2006 noopten zijn leeftijd en de daarbij
komende gebreken hem ertoe om te stoppen als actief touwtrekker. Nu is hij
één van de coaches van Oele en als bonus inmiddels vier keer teamcoach
geweest van het Nederlands jeugdteam of het Nederlands herenteam 560 kg
op EK of WK. Kortom, geen touwtrekken zonder Wim Morskieft. Hoe lief was
het afgelopen jaar voor hem?
Wat is je algemene mening van 2017?
Dat het een jaar was van misplaatste ontevredenheid en onredelijkheid. Het
merendeel van de mensen heeft het prima voor elkaar, hebben alles wat hun
hartje begeert en nóg wordt er geklaagd en gemopperd. En bij gebrek aan
echte problemen wordt het minste en geringste opgeblazen tot een halszaak,
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zoals de Pietendiscussie, de vele waanzinnige voorstellen van Wilders, het hele
Wakker Dier/veehouderijverhaal en in het groot onze Amerikaanse vriend
Trump. Als samenleving moet je eenheid creëren en niet mensen uitsluiten en
haat zaaien.
Welke gebeurtenis heeft dit jaar persoonlijk de meeste indruk op je
gemaakt?
De “kwestie Johan Harink”. Onvoorstelbaar dat je na al die jaren inzet voor het
buitengebied door een persoonlijke aanval geslachtofferd wordt. Neem van mij
aan dat die “21 overtredingen” op elk (boeren)bedrijf te vinden zijn. In mijn
ogen ook een gevalletje misplaatste ontevredenheid en onredelijkheid. Zo
wordt het niet eenvoudiger om nog mensen te vinden die zich voor de
gemeenschap willen inzetten!
Touwtrekken. Waarom is dat zo onmeunig mooi?
The most powerful teamsport in the World! Laagdrempelig, geen contactsport
(minder blessures!) en dus een echte teamsport. Ik heb in mijn TVO-jaren in
elftallen gezeten waarbij er eentje maar linksbuiten moest gaan staan omdat
we er dan het minste last van hadden. Met touwtrekken kun je er niet één
missen, anders wordt het niet wat. Bovendien natuurlijk de gezelligheid na
afloop en omdat het een kleine sport is, zijn je (inter)nationale kansen groter.
Met Oele en/of selectie inmiddels de meeste landen van west en midden
Europa al gezien en daar vele mooie contacten aan overgehouden. Als het
lukken wil, Kaapstad volgend jaar!
Opvolging bij TTV Oele, zijn er nog voldoende leden?
Toevallig zijn we net bezig met een ledenwerfactie. Om de continuïteit te
waarborgen moet je er elke paar jaar wel weer leden bij hebben. (Zie elders in
deze uitgave!) In de competitie is er natuurlijk plek voor iedereen maar als je
naar de top wil, gaat er een paar jaar overheen voor je zover bent. Voor
kaderfuncties zie ik zo nog geen problemen, lid van TTV Oele ben je vaak voor
de rest van je leven…
We hebben het in Beckum relatief goed voor elkaar, maar:
Het vergt nog een hoop inzet om dit zo te houden en waar nodig te
verbeteren. ‘t Proggiehoes lijkt op de goede weg, maar is denk ik nog het
kleinste kerkelijke probleem. Er staat nog een kerkgebouw waar bijna niemand
meer komt en niemand wil het missen en er is nog een kerkhof waar niemand
wil liggen. Ook verenigingen en de Pinksterfeesten zullen wat moeten
verzinnen om de boel aan de gang te houden in deze tijd van honderden
mogelijkheden en liever geen verplichtingen. Bovendien werkt de grootte van
Beckum als dorp, iets met tafellaken en servet, ook niet mee natuurlijk. Alle
hens aan dek!
Nieuwbouw is van levensbelang voor Beckum, toch?
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Levensvatbaarheid van een gemeenschap begint met kinderen. En waar
vroeger een gezin van 6-7 kinderen de norm was, is dit gedaald naar 2 komma
zoveel. En dus moet je 3 keer zoveel gezinnen hebben om de boel gelijk te
houden…. Ja dus!
Komt er dit jaar nog een Nachtmis, kerstboom + kribbe aan te pas?
De nachtmis zal een 1e kerstdagmis worden. Als niet-reguliere kerkganger
word je in de nachtmis vaak gestraft met lange gezangen en “alvedan van vuur
of an beginn”. Zoals mijn Heeroom zaliger het vroeger al zei: “Aj ’t in ‘n uur nig
zeggn könt dooj et nich good.” En met een dochter van 15 staat het hele huis
inmiddels vol met K3: kribbe, kerstboom en kitsch.

Denk
mee
over
gemeenschapsgebouwen van Beckum

de

Beckum, Oele en Stepelo leefbaar houden met passend aanbod van
gemeenschapsgebouwen voor de langere termijn.

Afgelopen jaar is door grote inzet van vrijwilligers het belangrijke functioneren van het
verenigingsleven van Beckum in ’t Proggiehoes voortgezet. Voor de korte termijn zijn
we uit de brand geholpen. Maar hoe om te gaan met de langere termijn en hoe
ontwikkelt zich onze gemeenschap met bevolking, verhouding jong/oud, activiteiten en
vitaliteit? Op woensdag 24 januari om 20.00 uur in ’t Proggiehoes willen we u
vragen mee te denken over de toekomst van onze gemeenschapsgebouwen. Het zijn ’t
Proggiehoes, maar ook de Kerk, ‘t Geertman en De Schole (Oele). De werkgroep, die
onder de Dorpsplan 2017-2020 in het leven is geroepen, wil graag op deze avond onze
eigen burgers en andere belanghebbenden in het proces betrekken en van gedachten
wisselen. We zijn heel benieuwd welke ideeën u hier over heeft. We vertrouwen er op
dat u komt. Tot 24 januari.

Werkgroep Toekomstige gemeenschapsgebouwen
Aaron Leferink en Richard ter Avest

Oliebollenactie zaterdag 30 december 2017
Zaterdag 30 december is het weer zo ver. Tijd voor de
jaarlijkse oliebollenactie van TVO. De jongens en meisjes
van TVO komen uiterlijk in de week van 11 december thuis
bij u langs om de bestelling op te nemen. Op 30 december
gaat in aller vroegte de bakploeg aan de slag om de
lekkerste oliebollen van Beckum te bakken. Deze worden
dan vanaf 9.00 uur ‘s morgens bezorgd door de jongens en
meisjes van TVO. In het geval dat u geen kans hebt gezien om de bestelling op te
geven dan is het ook mogelijk om te bestellen via www.beckum.nl tot uiterlijk vrijdag
29 december 18:00 uur of anders nog telefonisch aan Arjan Annink (06-33830579) of
Tom Ellenbroek (06-51862339) tot zaterdag 30 december 11:00 uur.

http://www.beckum.nl/evenementen/tvo-oliebollenactie/
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BBB-tje

Gezocht: Hulp in de huishouding voor 1x in de week. Dag en tijd in overleg.
Interesse? Neem dan contact met ons op. Telefoonnummer: 06-30585127.
Marleen Meijer.

Sinterklaasintocht in Beckum

Op zondagmiddag 26 november stonden alle kinderen uit Beckum vol
verwachting bij ’t Proggiehoes te wachten om Sinterklaas en zijn Pieten te
verwelkomen. Ondanks de brand in het Pietenhuis kwam de Sint, enigszins
gehavend, toch op tijd met de brandweerwagen aan in Beckum. Terwijl de
Schoonmaakpiet zeer efficiënt het luizenprobleem oploste, werd er door
verscheidene kinderen mooi gedanst, gezongen en voorgedragen. Toen de Sint
en zijn Pieten vertrokken, hebben ze voor alle kinderen een cadeautje
achtergelaten. Tot slot konden de ouders nog even gezellig na borrelen. Bij
dezen willen wij iedereen bedanken die zich heeft ingezet om er dit jaar weer
een mooi kinderfeest van te maken. Ook iedereen hartelijk dank voor de
financiële bijdrage. Dankzij jullie giften. Dankzij jullie giften kunnen we ook
volgend jaar Sinterklaas en de Pieten weer in Beckum uitnodigen

De organisatie van de Sinterklaasintocht Beckum
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En natuurlijk bezochten de Pieten ook de TVO Handbaltraining (foto: Facebook)
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Nieuws van Vrouw Actief Beckum

Op het moment dat we dit stukje schrijven, staat er nog van
alles te gebeuren in december. Nu we dit stukje lezen, is er
al van alles gebeurd deze maand. Op
15 december hadden we de
decemberavond, dit keer verzorgt
door ’n Hoonhook. Toch altijd één
van de hoogtepuntjes van het
seizoen. Ook heeft de ‘Nationale
Kniepertjes Bakdag’ in Beckum alweer
plaatsgevonden en hebben
Tijdens Kerst in Beckum weer heel veel kniepertjes
mogen verkopen en weggeven. Alle kinderen van de
basisschool konden gratis een heerlijk kniepertje gevuld
met slagroom ophalen bij onze stand. In de BBB van januari zullen we graag
nog eens terugkomen op al deze activiteiten.
Wij wensen iedereen, leden en niet leden       
Bestuur Vrouw Actief Beckum

SSF in het eerste weekend van december,
een zekerheidje
Heel Beckum e.o. is er ondertussen aan gewend. Geen Sinterklaas tijdens het
weekend van SSF. Ook dit jaar werd het weekend van de SSF met veel
enthousiasme beluisterd op 94.5 FM. Al was de zender op vrijdag rond het
middaguur even de ether uit. Maar dat duurde niet al te lang en zo kon alles
weer doorgaan. En menigeen ging sfeer proeven (alleen sfeer????) aan de bar
bij ’t Proggiehoes. Hoorden we vorig jaar nog wel eens de opmerking: “Nou, dit
zal ’t leste joar wa wean in ’t Proggiehoes”, blijkt nu dat menig Beckumer het
allemaal (weer?) te negatief inzag want ook met het bestuur van Stichting ’t
Proggiehoes is het allemaal prima verlopen. Wennen aan elkaar was niet nodig,
het kent elkaar allemaal al jaren, dus wist men vrij snel wat ze aan elkaar
hadden. En dat resulteerde in een gezellig weekend, waar de jongens van de
SSF, de bezoekers, de vrijwilligers en de leden van het bestuur met blijde en
ietwat vermoeide gezichten rondliepen.
Op vrijdagavond was het jaarlijkse darttoernooi, georganiseerd door DCB AntiRoos. Na de poulefase en knock out wedstrijden werden de volgende
finalewedstrijden gespeeld: Verliezersronde: Christiaan Hesselink-Carmen
Linthorst. Winnaarsronde: Michel Mentink-Frank Ottink. Carmen wist Christiaan
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te verslaan en pakte de beker bij de verliezers. In de Winnaarsronde moest
Frank zijn meerdere erkennen in Michel. Hij won de beker en een blad bier.
Zaterdag was ’t Proggiehoes geopend voor iedereen die ‘het mee wou maken’.
Want, volgens een aanwezige van de zaterdag: “Ie möt allns ’n moal
metmaak’n. Dat is mie good bevall’n, dus ik goa ’t volgnd joar wier
metmaak’n”.
De zondag stond in het teken van het optreden van Harten 10 en Henk
Wijngaard. Harten 10 beet het spits af als ‘voorprogramma’ van Henk
Wijngaard. Het eerste wat bij Henk Wijngaard opviel was dat Henkie gestrikt
was als lopend reclamebord voor de Volksfeesten Oele. Oele staat niet van een
afstandje te kijken als het om reclame maken gaat voor het komende 100 jarig
jubileum van de Volksfeesten Oele in 2018. En het viel ook zo mooi op zijn
zwarte overhemd! Bijkomend voordeel was dat Henk alle hits weer als vanouds
ten gehore bracht. Dus na al die jaren is het nog steeds een feest om Henk
Wijngaard te zien en te horen. Na de optredens van Harten 10 en Henk
en goed georganiseerd. Alleen die maandagochtend hé…. Hulde aan iedereen
die hiervoor zijn nek weer heeft uitgestoken en op naar volgend jaar.
Bernadette Morskieft

Winnaars van het darten op
vrijdagavond: Carmen Linthorst en
Michel Mentink. (foto: Facebook,
Dartclub)

Henk Wijngaard
topper in Beckum
op het
SSF festijn
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Etensresten en tuinafval in de bermen
De Werkgroep Aanpak Afval (één van de punten van het
Dorpsplan 2017-2020) krijgt de laatste tijd steeds meer
klachten over etensresten en tuinafval in de bermen van
het Kerkpad en Eekendiekse. Onder het tuinafval bij het
Eekendiekse zijn varkensbotten gedumpt waar nu menig
hond mee thuiskomt en die nu dus bij het restafval van
mensen belanden die zelf niet van deze lekkernij konden
genieten.
Ook in de berm aan het Kerkpad wordt de laatste tijd steeds vaker etensresten
gedumpt en dan hebben wij het niet over wat de schoolkinderen laten liggen, maar wat
gewoon in de groene container (wat per lediging € 2 kost voor een 240 liter en € 1,20
voor een 140 liter!!) of bij het restafval kan als het botten betreft (€ 1,20 per klik).
Ook komt het voor dat er voor paarden giftig tuinafval beland bij diezelfde paarden in
de wei. Het dringende verzoek van de Werkgroep Aanpak Afval is dan ook dat ieder zijn
eigen afval afvoert op de daarvoor aangereikte manieren en dat we voorkomen dat
Beckum een dumpplaats wordt onder het mom van: ‘Het vergaat vanzelf wel in de
natuur’. Laten we Beckum schoonhouden!

Werkgroep Aanpak Afval

BBB-tjes
-

Gevonden; een bos met drie sleutels (met klein zaklantaarntje) op de Pastoor
Ossestraat te Beckum. Af te halen bij Pastoor Ossestraat 16.
Gratis af te halen; een kinderbox op wielen. Tel. 06-21863851, Beckum

Kerst in Beckum

Het evenement KERST in BECKUM is alweer achter de rug.
Op het moment dat deze tekst ingeleverd moest worden,
waren we nog drukdoende met de laatste voorbereidingen;
posters
ophangen,
persberichten
versturen,
facebookberichtjes plaatsen e.d. We hopen dat je zelf
aanwezig bent geweest en dat je weet hoe geslaagd deze
editie was. Misschien was jij wel degene die één van de
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hoofdprijzen van het Rad van Fortuin heeft gewonnen. Wellicht dat je weet
welke kerstwensen in vervulling zijn gegaan…. In de volgende BBB komen we
graag nog even terug op KERST in BECKUM. We willen nu in elk geval
IEDEREEN die op welke manier dan ook een bijdrage heeft geleverd aan
KERST in BECKUM heel HARTELIJK BEDANKEN voor zijn/haar bijdrage en
spontane hulp. Voor iedereen fijne feestdagen en een geweldig 2018!

Werkgroep KERST IN BECKUM

Jubilarissen Spirit tijdens Ceciliafeest

Op zaterdag 25 november zijn in de H. Blasius te Beckum de jubilarissen
gehuldigd van Spirit.

25 jaar
Annelies Busscher
Ellen Koster
Marga Leferink
Jolanda Vossebeld
12,5 jaar
Trees Grashof
Henriëtte ten Voorde
(Foto: Spirit)

10 december; sneeuwsprookje in Beckum (foto: Angela Morsink)
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Prins Alex 1 bedankt Kenny Dan

Maandagavond 6 december werd er door een delegatie van de Beckummer
Ossens een bezoek gebracht aan de muziekstudio van Kenny Dan te Oele. De
band deed een fantastische duit in het zakje tijdens de bekendmaking van
Prins Alex 1 op vrijdagavond 24 november bij café Halfweg, dus een kleine
verrassing was wel op zijn plaats. Een mooi bord met het logo van de band +
een bord als bewijs dat ze zijn gekroond tot hofleverancier van de Beckummer
Ossens.
Cheers mannen, het klonk weer top!

Gezellige Pinksterfeesten, maar te weinig
publiek
Op de jaarlijkse vergadering van de Stichting Zomerfeesten Beckum met de
plaatselijke verenigingen werden meteen enkele sombere zaken gememoreerd.
Door de strengere regelgeving inzake drankverstrekking aan jongeren en het
rookverbod in openbare ruimten hebben organisaties van evenementen een
schier onmogelijke taak van handhaving. Zo ook tijdens de Pinksterfeesten in
Beckum. Waar bij een controle een overtreding van het rookverbod door een
barmedewerker was geconstateerd. Boete € 600. Kassa!
Bij buurtdorpen zijn ook tijdens de zomerfeesten dergelijke boetes uitgedeeld.
Soms beliep de boete zelfs het viervoudige! De regiobesturen hebben
gezamenlijk beroep aangetekend tegen deze onevenredig hoge boete en
wachten een finale beslissing af. Onzekere tijden dus voor de Stichting
Zomerfeesten. die de Pinksterfeesten 2017 na beschouwden.
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Te weinig publiek
De algemene indruk was, dat de meeste onderdelen prima zijn verlopen, een
gezellige sfeer heerste bij de bezoekers, maar… er was relatief ‘s avonds te
weinig publiek. Het jongere publiek in onze regio kiest veelal voor andere
(fresh)evenementen elders. Vooral op zaterdag was, met het toch omvangrijke
motorspektakel MX Air time, tegen de verwachting in een veel te laag aantal
bezoekers afgekomen. Dat is zeker voor de Volle Polle organisatie, die er veel
energie, middelen en mankracht hadden ingestoken, een teleurstelling. Daarbij
kwam ook, dat door flinke extra betalingen voor EHBO kosten, een nachtwacht
en betaling voor een extra ingehuurde attractie, het batige saldo grotendeels
verdampte.

Verbeterplannen gepresenteerd

Dat resulteerde uiteindelijk in zo’n lage netto opbrengst van de Pinksterfeesten,
dat niet tot een uitkering aan de meewerkende verenigingen en instanties kon
worden overgegaan. Toch ziet het bestuur van de Zomerfeeststichting best
mogelijkheden om met een koerswijziging in de opzet van de feesten meer
lucht te krijgen en de financiële basis te verstevigen. Genoemd wordt;
verplaatsing van enkele evenementen, meer boerenrock- en (feest)muziek voor
verschillende soorten publiek in de tenten, het MX Air Time evenement op
zondag houden en vooral compacter maken, entreeheffing bij de ingang van
het feestterrein afschaffen en hopelijk een overeenkomst kunnen sluiten met
een andere (en betrouwbare) lunaparkeigenaar. Dat zijn voorgestelde
ingrediënten tot verbetering in 2018.

IN GROTE LIJNEN ZIET HET PINKSTERFEEST PROGRAMMA ER
ALS VOLGT UIT;
Vrijdagmiddag: seniorenmiddag. Vrijdagavond Beckumeravond.
Zaterdagmiddag: Kinderfeesten en Vogelschieten, aansluitend boerenrockmuziek in de tent en in een kleinere tent passende feestmuziek, dat ’s avonds
doorloopt.
Zondagmiddag: vanaf ongeveer 12 uur Expeditie Noaberson, vanaf 15 uur MX
Air Time spektakel, ’s middags ook muziek in de tent (Hollandse kroeg sfeer)
en vanaf 17 uur Noaberrock op het podium. Avondconcert: Black Time.
Maandag: As ‘n gek in’n drek, fiets- + motortocht, in de tenten vanaf ‘s
middags tot ‘s avonds Tiroler-Duitse sfeer en muziek met wellicht Apres ski.
Afscheid werd genomen van Katyana Ottink en Moniek Breukers na
respectievelijk 11 en 3 jaar Zomerfeestbestuurslid. Katyana had als
hoofdtaken; stuk administratie, organisatie vrijdagavond, boodschappen,
contact met brandweer/politie en Moniek met secretarieel werk, vergunningen,
dienstroosters en boodschappen. Beiden wordt binnenkort door voorzitter Ben
ter Avest een plaquette met een origineel getekend cartoon aangeboden.
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Vanuit de vergadering werd tenslotte gesteld dat voor vrijwillige hulp best een
aantal Beckumers – die niet vereniging gebonden zijn – helpen willen als
vrijwilliger bij de Pinksterfeestorganisatie. Die suggestie werd door alle
aanwezigen omarmd. Zo’n initiatief kan men persoonlijk altijd melden bij een
van de Zomerfeestbestuurders!
Links Katyana,
rechts Moniek

Jan Ottink

Kerstviering en klein mini concert vooraf
met het kerstkoor De Noabers
Op kerstavond zijn om 17.00 uur de deuren geopend van de H. Blasius en
begint om 17.30 uur een mini kerstconcert waarin prachtige kerstliederen
worden gezongen door DE NOABERS. Deze heeft u nog niet eerder in Beckum
gehoord. Het orgel zal op volle toeren draaien met onze eigen organist Danny
Koschinski. Met onze muziekcommissie zijn we bezig om uit ons repertoire de
liederen te zoeken die wij gaan zingen. Dat zijn ook Duitse en Engelse liederen
met af en toe een solist. Dus kom met hele familie! Ook zijn alle inwoners uit
Beckum en omgeving van harte welkom in deze prachtige kerk in kerstsfeer.
Daarna begint om 18.00 uur de kerstviering i.s.m. de werkgroep en Pastor
Ogink met zang van DE NOABERS. Het belooft een prachtige avond te worden!
Martin Veldhuis

Code ‘Wit’ bij de Watermolen in Oele

Op zondagmiddag 10 december hielden de noabers en de molenaars van de
watermolen van Oele weer hun (bijna) traditionele Kerstmiddag. Door de gestaag
vallende sneeuw kreeg werd de watermolen en zijn omgeving steeds een echte
winterse sfeer. Dus geen code ‘Oranje’ maar code ‘Wit’ in Oele. De boerendansers
Twentsche Leu konden hun folkloristische dansen helaas niet laten zien om hun
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traditionele kostuum te bederven. Maar voor de stoere Mirrewinterhoornblazers was het
er geen bezwaar de Oalen Roap te blazen. Het bezoek was wel wat minder dan vorig
jaar, de bezoekers kwamen nu vooral uit de directe omgeving. De kerststukken,
kerstkransen, vogelhuisjes en andere kerstversieringen vlogen weg. Met koffie, thee,
krentenwegge, warme chocolademelk, glühwein en de erwtensoep werd het nog erg
gezellig. De opbrengst wordt aangewend voor het onderhoud van AED’s in Oele.

(Foto: Facebook, Hengeler Mirreweenterhoarnbloazers)

ZONNEBLOEM BEDANKT .
Hierbij willen we alle geefsters bedanken die een pakje hebben gemaakt voor de actie
ZON IN DE SCHOORSTEEN. Jullie zijn hierbij niet meer weg te denken, en we hopen
volgend jaar weer een beroep op U te mogen doen, ook wil ik namens alle gasten U
bedanken voor het pakje wat ze ontvangen hebben. Heel erg leuk ,ik wil nog even een
opmerking maken, ook zijn er geefsters die dit jaar geen pakje hebben gemaakt, dit
komt omdat we er geefsters bij hebben gekregen,
Dus maakt U zich niet ongerust, want iedereen komt aan de beurt, het is heel belangrijk
dat we veel mensen hebben die een pakje willen maken voor de medemens. Ook wil ik
iedereen bedanken, die een geldelijke bijdrage hebben geleverd, of op welke manier
dan ook hebben meegewerkt om ons zonnebloem werk te kunnen voortzetten. Zonder
geld en zonder U zijn we nergens.

Dan willen de zonnebloem medewerkster, U allen hele fijne feestdagen, en
een gezond 2018 toewensen!!!
Groet Anny Ottink
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Het jaarlijkse volleybal Midwintertoernooi met poules in recreatie en prestatie, een
goede afterparty met DJ Binky&Pegel én het Rad van Fortuin!
Roep je vrienden bij een, wijs een teamcaptain, verzin een ludieke teamnaan en meld je
aan via kylie-tettero@hotmail.com Wees er snel bij want VOL=VOL

Nieuwjaarstennis 6 januari; gratis open voor iedereen
Op zaterdagavond 6 januari organiseert TVO Tennis weer een
tennisavond in tennishal Veldwijk, Pruisische Veldweg 81 in Hengelo.
Deelname staat open voor leden, maar ook voor niet leden uit Beckum en
Omstreken. Aanvang vanaf 19:00 uur en de banen zijn gehuurd tot 23:00
uur. Er worden gedurende de avond borrelhapjes geserveerd en men kan
elkaar het beste wensen voor het nieuwe jaar in de kantine van de
tennishal. Deelname en borrelhapjes zijn voor iedereen gratis. Dit is dus
voor rekening van de tennisvereniging. Drankjes zijn voor eigen rekening
Opgave vanaf heden bij:
Erik Kleinsman (06-51998869/mirjamerik@outlook.com) of bij
Arend ten Barge (06-22491623/arendtenbare@gmail.com).

Bij opgave boven het aantal van 25 kom je op de reservelijst te staan. Je bent
ook welkom als je niet tennist maar wel van gezelligheid houdt.
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TVO VOETBALBESTUURSTAFEL
Na jarenlang hun taak vervuld te hebben, nml. het wekelijks schoonmaken van
de kleedkamers, gaan Jan en Sigita Wijlens daarmee stoppen.
Wij zoeken daarvoor nieuwe mensen: schoonmakers/schoonmaaksters voor de
kleedkamers van TVO. Het gaat om 1 keer per week. Er staat een redelijke
vergoeding tegenover. Bij interesse of vragen graag contact opnemen met
Ronnie Morsink 06 51454076.
Tevens vragen wij uw aandacht voor het volgende:
TVO zoekt vrijwilligers voor het onderhouden van de accommodatie op de
maandagmorgen en / of vrijdagmiddag. Het werk bestaat uit o.a. het
herstellen van kleine beschadigingen van het veld, reparaties van kleine dingen
en wat er verder voorkomt. Je komt in een team met mensen die een TVO hart
hebben en waarin een prettige werksfeer heerst. Dit alles wordt 1 keer per jaar
beloond met een gezellige BBQ. Loop gerust een keer langs bij de
accommodatieploeg of meld je aan bij Ronnie Morsink 06 51454076.
Komend seizoen zal Danny Ottink voor het 4e seizoen de TVO hoofdmacht
trainen. Over andere trainersposten meer nieuws in de volgende BBB.

Prins Alex 1 van de Beckumer Ossens... alaaf !

Beckum Beter Bekeken, jaargang 39, nummer 12, 2017
pagina 25

Pitamientjes…..

de jeugd aan het woord!

We willen trachten deze vroegere jeugdrubriek nieuw leven in te
blazen. Misschien lukt het om via de basisschoolstaf bij toerbeurt een
kind (indicatie; leeftijd tussen 8 en 12 jaar) aan het woord te laten in
deze BBB rubriek.
We zullen zien.. en hier alvast de eerste persoon!

Stel je eens voor; naam – leeftijd –
welke groep:
Jorn Ottink – 10 jaar – groep 7

Je woont nogal ver van school, maar
ga je al met de fiets naar school?
Soms wel, bij mooi weer.

Wat is je favoriete vak op school?

(Eerst) De pauze (is grapje, dan) tekenen.

Doe je aan sport?

Ja, voetballen bij TVO JO11, meestal
achterhoede.

Volg je TVO en FC Twente nog en wie
zijn favoriete spelers?
Nee, eigelijk niet zo.

Zou je wel een andere sport willen doen?
Ja, boksen.

Maar dat doet pijn als ze je goed raken…
Ja, weet ik wel.

Wat zijn je voornaamste hobby’s?

Computeren en spelen met technisch lego.

Spelletjes op I-Pad en Labtop, doe je dat vaak en wordt je wel eens afgeremd
thuis?
Ja soms wel.

Minder snoep en meer fruit op school is gezond voor kinderen, wat vind jij?
Half om half, bij trakteren mag snoep wel blijven.

Jullie hebben kippen (Prem en Pram) in de ren en een konijn (Snip), voer jij die
wel eens en haal je eieren uit het hok? Soms wel, anders doet mama dat.
Buitenaf wonen jullie mooi met veel ruimte, maar zouden je dichterbij school
willen wonen?
Ja, eigelijk wel.

Wie vind je het liefste in de familie?
Tieme (kleine neefje).
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12 ½ jarig jubileum Danny Koschinski
Tijdens het jaarlijkse Caeciliafeest 25 november jl. werd Danny Koschinski gehuldigd
i.v.m. zijn 12 ½ jarig jubileum als organist binnen de Heilige Geest parochie. Danny
bespeelt het orgel tijdens de vieringen in de Heilige Blasiuskerk te Beckum en was
voorheen verbonden aan de St. Isidoruskerk in Sint Isidorushoeve.
Na een korte toespraak door Magda Pot-Leferink, voorzitter van het dames-herenkoor,
mocht hij de bronzen eremedaille toegekend door de Nederlandse Sint Gregorius
Vereniging met bijbehorende oorkonde in ontvangst nemen.

wist u datjes…


Het gecombineerde TVO/Hoeve V.JO13 team doet het prima met 2-1
winst op Neede en staat netjes op de 2 e plaats. TVO JO15 werd bij
Bentelo met 7-3 teruggewezen. Het JO17 team heeft na 3-1 winst op
Excelsior de koppositie veroverd, maar TVO JO19 ging onnodig de boot
in bij Hengelo na vermijdbare goals en kon uit een later overwicht zelf
slechts 1x scoren. Daan lobde de bal fraai over de goalie; 2-1 verlies
derhalve. TVO3 hield in een goede 1e helft een 1-0 voorsprong vast,
Nick A. stopte nog een strafschop, maar koploper UD haalde de volle
buit tenslotte binnen met 3-1. TVO2 dacht tegen koploper UDI2 weinig
kans te hebben, maar hield na een prima voorstelling een remise over
aan de partij met een 3-3 eindstand.
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De TVO dames1 deden tegen Bentelo2 goede zaken. Na een stroef
begin lwam TVO op stoom en speelde vervolgens een slagvaardige
partij en met 27-16 werd een nuttige zege behaald…
Bij BSC/Unisson- EMOS de eerste helft gezien; een gemotiveerde, snel
combinerende EMOS formatie had de thuisclub binnen het half uur op
de knieën en gaf de Boekeloërs een lesje in effectief aanvalsspel, 3-0
na een half uur spelen. De titelkandidaat nummer één scoorde in het
2e deel nog 2x, 5-0 eindstand tenslotte… Maar de gedoodverfde
titelkandidaat ging een week later toch onderuit tegen Rood Zwart met
2-3. Tja, het blijft voetbal…



En weer wonnen de TVO JO13, JO17 en JO19 teams op een mistige
sombere zaterdag, resp. uit met 0-5 bij Reunie, uit bij Grol met 1-7 en
thuis tegen Grol met 3-0.Het TVO JO17 team staat nu op de drempel
van de herfsttitel, waar ook het JO19 team (dat via prima goals van
Colin, Jelle en Bas tot de 3-0 zege kwam) daar nog kans(je) op
maakt!...
Een mooie serie zeges heeft TVO1 handbal nu te pakken en vertoeft
momenteel in veilige haven. BWO werd thuis verslagen met 13-19 na
een evenwichtige 1e helft;8-8. BWO trachtte vervolgens druk te zetten,
maar TVO gaf geen krimp en counterde naar verdiende winst. En ook
E&O2 moest er aan geloven. Na een bliksemstart had TVO met 8-2
het verschil al gemaakt. In het vervolg bleven de dames1 in hoog
tempo slagvaardiger en bij 30-23 stopte de teller.



En TVO1 voetbal? Speelde uit tegen Aramea, technisch prima ploeg,
altijd lastig. Aaron verzilverde een voorzet van Jorn, 0-1, en zag
daarna 2x een strafschoprijpe situatie niet gehonoreerd. Na de thee
was Aramea nadrukkelijk op jacht naar de gelijkmaker en die viel
terecht. De thuiscub raakte vervolgens gefrustreerd; het wilde maar
niet lukken met de kansen en de vlag ging bij buitenspel geregeld
omhoog. Na afloop wilden enkele spelers en supporters verhaal halen
bij TVO grensrechter Hans t.V. Het liep met duwen en schelden nét
goed af, maar het primitieve gedrag van een aantal Aramea mensen
had niets met voetbalsport te maken…
TVO JO19 speelde tegen Reunie in 2 delen; een maand geleden na 50
minuten gestaakt, 0-1 achter. Vorige week ’s avonds uitgespeeld want
TVO JO 19 zou nog kans houden op de herfsttitel bij winst…. Echter
die hoop was snel vervlogen. Na 12 minuten TVO offensief ging de
storm liggen en Reunie counterde simpel naar 0-2. Het vervolg toonde
een onmachtig, besluitloos TVO team. Tsja, zo kan voetbal ook zijn, de
ene week is de andere niet. Cliché? Ja!
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ZIJLIJN Ouderen
Wij ouderen in Beckum hebben het goed wat leuke middagen betreft. De
vorige maand hadden we via de "Zonnebloem" een dia middag. Tegenwoordig
gaat dat op de moderne manier en loopt dat gesmeerd. Ook via het historie's
archief was daar vast materiaal voor aangeleverd. Eerst mochten we invullen
wie wie was. Er werden wel wat aanvullingen geleverd in de zin van of ze nog
leefden en verdere bijzonderheden. Leuk! Moeilijker werd het met waar welk
huis of boerderij stond. Daar hadden de Beckummers beslist een voorsprong
Een leuke middag.
Gistermiddag kwamen via de ouderen-soos de "Flierefluiters" uit Haaksbergen
op bezoek. Een zanggroep van ongeveer 15 vrouwen en de helft mannen. Het
maakt het extra leuk als de dirigent een neef van je is en er een nicht in de
zanggroep zit. Het was een gevarieerd programma. Men ging via Nederlandse
liederen naar het Duits en naar het dialect. De weg van zeemans
liederen naar slaapliedjes is op het toneel maar kort en zelfs de kerstliedjes werden niet
vergeten. Het was per slot een kerstmiddag!
Wederom een geslaagde middag. Alle vrijwilligers hartelijk dank en hele fijne
feestdagen.

Rie Menkehorst

Datumbank
24 dec. Kerstconcert en kerstviering met het kerstkoor de Noabers.
Aanvang 17.30 uur
2018
1 jan. Nieuwjaarsreceptie “t Proggiehoes. Aanvang 16.00 uur
6 jan. Tennis Nieuwjaarstoernooi in tennishal Veldwijk
8 jan. Dorpsraad vergadering
9 jan. Ouderensoos
10 jan Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde
20 jan. Oud Papier
23 jan Vrouw Actief; Chloé – Happy
24 jan Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde
6 febr. Ouderensoos
7 febr. Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde
10 febr. Marathonkaarten kruisjassen TVO 't Geertman
17 en 18 febr. Open dagen van Stichting Historisch Archief Beckum eo
21 febr. Vrouw Actief; Creatieve avond
21 febr. Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde
3 maart TVO jeugd; Compostactie
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4 maart

TVO Compostactie. De jeugdleden zullen vanaf 9 uur tot het
begin van de middag langs komen.
6 maart
Tennis; jaarvergadering in Beckhand
20 maart
Vrouw Actief; bezoek aan Shitake kwekerij in Tilligte
21 april TVO; vrijwilligersfeest. Aanvang 19.30 uur
8 t/m 10 juni TVO Jeugdkamp 2018
****************************************************************************************
Vakanties basisschool de Bleek schooljaar 2017-2018
25 dec. t/m 5 jan. 2018
Kerstvakantie
26 febr. t/m 2 maart
Voorjaarsvakantie
21 maart
Paasmarkt de Bleek. 11.45 – 12.15 uur
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 agenda van de
BBB

Brook Duo Kerkentour ‘De Kasklokk’n zwiegt’
Datum:
Locatie:
Aanvang:

donderdag 21 december a.s.
H. Blasiuskerk te Beckum
20.00 uur, kaartverkoop a € 7,50 p.p.
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Grote en kleine ergernissen
Die zijn er volop in het dagelijkse leven. Afval illegaal neergooien
naast de container, honden- en paardenpoep op bermen, paden
wegen en velden.

Tot onzinnig vandalisme bij scholen en sporterenigingen. Ook de rijdende rechter is

zo’n tv programma waarin grote en kleinere ergernissen pontificaal via de rechter
worden besproken. Al dan niet via een doorzichtig toneelspelletje met slecht gespeelde
woede en dreigende taal. Een overhangende tak, geluidsoverlast, scheve schutting,
kakelende kippen in de vroege morgen; allemaal een bron van ergernis dus. Een beetje
aandikken dan en hoge kijkcijfers zijn gegarandeerd!
Van heel andere orde is het feit dat twee weken geleden in Beckum een aangelijnde
hond werd doodgereden door een duidelijk te hard rijdende automobilist.
Snelheidslimiet was 30 km. De auto kon in het donker niet getraceerd worden helaas,
maar de dader koos letterlijk het hazenpad en reed door. De held. Nadja kreeg veel
steunbetuigingen van bekenden en dat deed haar goed. Maar Benji kreeg ze er niet
mee terug…
Nogmaals Nadja, sterkte met dit verlies!

BBB redactie

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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H. Blasius Beckum weekendvieringen
DECEMBER
Zondag 24 december

18.00 uur

Maandag 25 december

17.30 uur
09.30 uur

Dinsdag 26 december

09.30 uur

Zondag 31 december

19.00 uur

Herenkoor
JANUARI 2018
Maandag 1 januari

09.30 uur

Zondag 7 januari

09.30 uur

Zondag 14 januari

09.30

Woord- en Communieviering, gezinsviering
Pastor Ogink/De Noabers
Miniconcert De Noabers
Eucharistieviering
Pastor Nowara / Dames- en Herenkoor
Eucharistieviering
IN DELDEN
Pastor Nowara
Woord- en Communieviering
Pastor Van den Bemt / Dames- en
Eucharistieviering
Pastoor Oortman
Eucharistieviering

IN DELDEN
IN BENTELO

Aansluitend nieuwjaarsreceptie
Woord- en Communieviering
Pastor Van den Bemt

LUK AKKEFIETJES
Dee van SchoffelBets bunt naa greuts in’ kop. Aait wöd’t er daaltrapperig
doane richting metspöllers as’t geet um het prestear’n van de kleinzöns. En
dan mo’j den Bets heur’n orakel’n oawer dee bössels. ‘Dee van oons könt beste
den bal veuroetplear’n en pingelt aln’s veurbie ’t hele veeld oawer en scheet
den bal boam in tütt’n van de gool’. Joa, joa, dat zal wa. As’t efkes teenglöp
en ze vleest ne pertieje, mö’j ze heur’n karmejakk’n en loat ze de lippe hang’n.
Nee, dan den kleinzön van oons. Niks gin branie, gewoon met bèère bene in’t
grös.
Keumpt zoaterdags in hoes noa de wedstried, smit de voetbaltaske in’hook en
geet op’n gemakstoole zitt’n. Zoo mien jong, wat is’t ewon? Och gung wa, wie
waar’n d’r kotbie mer hebt wa gevloren met zeum dree. Hei’j nog gool emaakt?
Joa, dree kear, woarvan twee kear in eeng gool… Noe moss’n ze spöln teeng
Meu Meu United, dik koploper, met jongs dee’d ommoal ne kop groter waar’n
en ne toesfluiter had’n den wal twee gools ofkeur’n van ‘de oonze’. Dat was’t
bescheet teminsen van de leider van’t elftal van oons’n kleinzön. Hee bleef
echter optimisties, schun met’n kop, nam nog ne slok water en beschütte oet
anrech en zea; volngde wekke toes teeng’ Zeep’nzaatjes Vooruit goa’w d’r
wear teengan’. En zo möt ok; nig nuil’n en d’ran met’ spek.
Noe ik ‘t toch oawer sport’n hebbe; wee’j woar ok mie groezelig an arger de
leste tied? An dat lipke an ne fleske water veur en oonder de wedstried. Zee
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hebt nauwelijks ne trad doane of griept al nor dee fleske an de kaante. Ok dat
kleine spul, hebt ze zeene van de televisie. Dee profs bunt in de watt’n leg, at
ze ne oplawaaje kriegt, rolt ze oaver ’t grös, begint te karmejakk’n, wot deur’n
verzorger op de zeare been volspoot’n en griept tuskeduur nor de fleske en
lurket luk water nor bin’n (of aandre dubieuz’n draank…).
’t Slimste veen ik ‘t bie dat volleybal’n, zelfs in de leegere regionen. Dee
huppelt luk deur de sportzaale, ’n half rondje en dan zeukt ze al nor dat treedje
met zeum fleskes, ommoal hebt ze ’n apart fleske natuurlijk. Dree slukskes en
doar gee’t hen. Zee hebt aamper vear kear den bal oawer’t net e sloane,
vroagt ze um ne taimout… En doar geet wear hen; griep’n nor dee fleske en
ma lurk’n an dat water. Wat ne teuterieje, wat’n lipvolk…Enne, den van oons is
nig zoo… wo’k oe ef’n zeng, he’k oe noe verteelt…

HekselmesienHarry

EEN TUSSENBALANS
Bij TVO voetbal staan de zaken er qua organisatie redelijk goed voor. Ook in
de competities van de junioren- en seniorenelftallen wordt redelijk tot goed
gepresteerd. Bij de jeugd acteren enkele teams een klasse hoger en dat gaat
prima. Jeugdig talent moeten we koesteren. Het JO17 team staat op de rand
van de herfstitel en JO19 liep net die titel mis. Bij de senioren draait het 4e
opnieuw goed mee en lonkt met de koppositie naar de titel. TVO45+, TVO3 en
TVO 2 strijden in de middenmoot of net daaronder. TVO1 presteert ook naar
verhouding prima en staat met 5-6 andere ploegen dicht op elkaar in de
middenmoot. Jammer dat de laatste weken door veelafgelastingen het schema
achter-loopt; regen, regen, regen…
De actualiteit leert, dat het TVO B team (JO17), vorige week de herfsttitel
heeft behaald! Op pagina 39 – heet van de naald – alle informatie!!!

BBB redactie

In memoriam

We waren hem bijna vergeten. Zo gaat dat in deze snelle wereld…En dan hoor je ineens
dat Antoon ten Voorde is overleden Een uiterst bescheiden en sociaal persoon.
Altijd ‘goed te pas’ en met warme belangstelling voor alles, wat er zo in zijn omgeving
voorviel. Antoon was in het verre verleden lang een soort ‘contributiekoerier’

voor TVO. Hij inde jaarlijks de contributie huis aan huis in Beckum. Zo ging
dat in die tijd. Tot 3-4 jaar terug was hij ook wekelijks bij de kaartclub in het
Proggiehoes. Antoon zorgde immer voor goede sfeer met zijn droge humor.
Antoon mocht 92 jaar worden. De familie wordt sterkte gewenst.
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Beste Klant,
Fijne feestdagen een goed en gezond 2018 gewenst!
Bij deze wil ik jullie mededelen dat ik per 1 Januari 2018 stop
met mijn Installatiebedrijf.
Hierbij wil ik u als klant hartelijk danken voor het vertrouwen
dat u in mij als loodgieter hebt gehad de afgelopen 32 jaar.
Daarom draag ik per 1 Januari 2018 de werkzaamheden over
aan installatiebedrijf Ten Dam.
Waar nodig zullen er onderling korte lijnen zijn.
Ik kijk terug op fijne en plezierige werkjaren
en wens Installatiebedrijf Ten Dam hierbij heel veel succes!
Met vriendelijke groet,
Frans Mulder

074 - 377 7077Beckum 053 - 36 765 33

De Eiken 1 Delden
074 - 377 7077
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DE BUIT IS BINNEN!
TVO JO17 stond al enkele weken op de nominatie om de herfsttitel binnen te
halen. Vorige week zaterdag moet het dan gebeuren tegen de B junioren van
Haaksbergen. Coaches Jari Sigger en Jasper ten Dam waren voor de partij
tegen laagvlieger Haaksbergen ‘best een beetje gespannen’ maar vol
vertrouwen.
Na een evenwichtig eerste kwartier wierpTVO de schroom van zich af. In de
20e en 22e minuut scoorden Stef Veldhuis met een afstandschot en Ties Mulder
na een assist over links. Na rust deed Haaksbergen iets terug, maar Jason
Verberne ontsnapte aan de Haaksbergen defensie en schoot koelbloedig de 3-1
binnen. Het was - wellicht door de spannng - geen topduel van TVO, maar de
betere technische bagage van onze jongens (en meiden!) gaf de doorslag tot
verdiende winst en de titel.

Herfstkampioen, het TVO B elftal, nu JO17 geheten. Bloemen en medailles van
jeugdbestuur, volop felicitaties en FEEST!!!! Op foto linksboven coachduo Jari en
Jasper.
BBB REDACTIE
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Hengeloos Peil en woningbouwplan Beckum
Met gezonde nieuwgierigheid legden we ons oor te luister bij Hengeloos Peil. Het
maandelijkse discussieprogramma over allerhande heikele zaken die in Hengelo spelen.
Waarbij oa. het omstreden restafval beleid, toekomst van het Rabotheater (nu
schouwburg Hengelo geheten) versus mogelijk tot samenwerking met Enschede en het
‘hoofdpijndossier’ terrassenbeleid speelt. Ook herinrichting van het marktplein was
opnieuw voer voor scherpe discussies. Allerlei instanties dan wel personen bemoeiden
zich er tegenaan. Nieuwe ontwerpen werden gelanceerd, drie werden verkozen en in de
etalage gezet. Hengeloërs konden hun voorkeur uitspreken over de beste optie.
Bij veel van deze zaken was en is wethouder Marcel Elferink portefeuillehouder. Die
toch al mede de kop van jut was bij interne strubbelingen van zijn partij; het CDA. En
die strubbelingen werden, bij herhaling, met vette koppen breed uitgemeten in TC
Tubantia. Waarheid duiden is natuurlijk een grondbeginsel in het journalistieke vak.
Maar soms leek de berichtgeving op een publiekelijke ‘Boulevard-stijl’ en was het
evenwicht ver te zoeken. Echter, de wethouder ging vorige week in de tegenaanval. Hij
oreerde in de TC Tubantia, dat alle plannen gedegen zijn en via breed- en transparant
overleg alles goed kan komen. Mits hem de tijd en ruimte wordt gegund.
Voor Beckum is nu van essentieel belang, dat gemeentelijk geuite sympathie niet alleen
met de mond wordt beleden. Dat hebben we het laastste decennium - en daarvoor – al
zo vaak meegemaakt. Via de dorpsraad en het dorpsplan is de laatste jaren nadrukkelijk
beklemtoond, dat woningbouw voor de leefbaarheid van ons dorp uiterst belangrijk is.
In de gemeentelijke bouwvisie is dan eindelijk eind 2016 opgenomen, dat Beckum op
korte termijn recht heeft op minstens 10 starterswoningen.
Jan Ottink

HERMAN BUNTE OVER DE WONINGBOUW DISCUSSIE
Op maandag avond 11 december was er tijdens Hengeloos peil de discussie tussen
leden van de werkgroep woningbouw uit Beckum en de verantwoordelijk wethouder
Elferink. Hier werd door de werkgroep leden nogmaals benadrukt dat indien we de
jongeren in Beckum geen gelegenheid geven om hier een woning te kunnen vinden of
te realiseren dit niet alleen zal leiden tot een sterke vergrijzing. Op langere termijn,
2040, gaat dit betekenen dat het inwoner aantal van Beckum en Oele ongeveer zal
halveren. Dit mag natuurlijk niet gebeuren. Inmiddels is ook de gemeente in de
persoon van de wethouder hiervan overtuigd.
En wat belangrijker is, hij heeft ook initiatief genomen om te zorgen dat we in 2020 in
Beckum kunnen beginnen met het bouwen van de eerste woningen. Deze toezegging
deed hij op deze avond . Er zullen veel inspanningen moeten worden verricht om dit
ook waar te maken. De wetgeving voor het realiseren van nieuwbouw in een dorp is erg
complex, maar sedert een paar maand is de houding van de gemeente in de persoon
van wethouder Elferink veel positiever geworden. Dit geeft vertrouwen, maar het moet
nog wel waar worden gemaakt. Ik wil dan ook de inwoners van Beckum en Oele
uitnodigen de wethouder ten aanzien van deze uitspraak uit te dagen tijdens het
politieke debat dat we in het kader van de gemeenteraad verkiezingen gaan
organiseren in het Proggiehoes op 15 maart aanstaande.
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