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 & 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.
Volgende december BBB verschijnt dond. 21 december a.s.!

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……………………………………11
Het was weer een opwindende maand, waarin de redactie over veel gebeurtenissen rapporteerde en geïnformeerd werd door de achterban. Gomeback
van de markt in Beckum – goede start van Proggiehoes op eigen benen – veel
zonnebloem nieuws – ruime TVO wist u datjes – de eerste BBB in 1979 – het
dorpsplan met convenant ondertekening – Koninklijke Onderscheiding met rake
kanttekeningen en meer interessant nieuws.

Lees het en u bent op de hoogte.

Laatste week nieuws
En zij komt uit Beckum!!
Burgemeester Marga Waanders van Dongeradeel roept publiek en
demonstranten bij de nationale Sinterklaasintocht op 18 november in Dokkum
op om respect voor elkaars standpunten in de pietendiscussie te hebben.
TVOJO17 won bij ON met 0-7 en is thans bijna koploper enTVO JO19 zag de
partij tegen Reunie gestaakt worden bij een 0-1 stand (invallende duisternis!),
restant 40 minuten (?) spelen. Het 2e beet zich stuk op een beter en effectiever
Rood Zwart2, 1-5 eindstand en TVO1 bezocht UDI en werd ook op
slagvaardigheid afgetroefd.
Na de 1-0 speelde TVO een fase goed mee en schiep zich kansen, maar de 2-0
vlak voor rust gaf een knauw. Na de thee werd de TVO onmacht groter en bij
5-0 stopte de teller. Het Tubantia verslag gaf de situatie goed weer; ‘de
wisselvalligheid was troef, maar niet getreurd, het glas is halfvol…
De TVO Handbaldames 1 weerden zich kranig bij Hacol, maar lieten zich in de
slotdfase een verdiend punt ontglippen; 27-26 eindstand, jammer…
De foto’s in deze BBB zijn duidelijk van betere kwaliteit! Dankzij een slimme tip
van Tonny Vossebeld!

DE VOLGENDE BBB VERSCHIJNT DONDERDAG 21 DECEMBER!
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WAT U LEEST IN DEZE NOVEMBER BBB
laatste week nieuws
inhoudsopgave
de markt is terug
twintig voorzetten op Rita Temmink
oliebollenactie
zijlijn krantenartikel
1e BBB uitgave januari 1979
bbb-tje
luk akkefietjes
huberusviering met blaffende honden
st. proggiehoes heeft goede start
rad van fortuin humor in de kantine
kerst in beckum
zonnebloem nieuws
bbb-tje
kerstdiner zonnehof
zonnebloem auto beschikbaar
miniconcert de noabers
oud ijzer donatie dartclub anti-roosst
vrouw actief beckum
adventsactie
lezing burgemeester over respect
kaartmarathon hartenjagen
speelplein basischool herinrichting
smokkeltocht TVO jeugd
dorpsplan 2017-2020 het convenant is getekend
tvo gilde praat bij
levenslust pas op schrikdroad weer volle bak
misvieringen beckumer kerk en datumbank
koninklijke onderscheiding Bennie Goselink
beckumer ossens nieuwe prins 24 november
AED cursus voor de jeugd
uitslag zonnebloem loterij
jeugdraad met TGIF
vogelvreugd
gezondheidscentrum de spreekuren
station SSF 1-2-3 december
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De markt is terug!!

En ineens kwam daar de melding; er komt weer een viskraam in Beckum.
Inderdaad was half oktober ‘de heropening van de Beckumer markt’ zou je
kunnen zeggen. De vistruck van de fa. Keizer & Zn was donderdags van 11.0018.00 uur present voor de kerk. En de eerste recensies waren veelbelovend;
prima vis, nette kraam, behoorlijke klandizie en vriendelijke mensen in de
vistruck. Twee weken later kwam de tijding; ook een kaasboer en een
bloemenkraam sloten aan. Toe maar, na jaren van kommer en kwel komt daar
ineens een herkansing voor de Beckumer markt.
Natuurlijk, we kennen allemaal de situatie. Er was jarenlang relatief te weinig
plaatselijk volk dat gebruik maakte van de marktvoorzieningen. En Johan
Weernink heeft het met de groente- en fruitkraam nog best lang volgehouden,
maar ging begrijpelijkerwijze toch maar stoppen dit voorjaar. Jammer, was de
veel gehoorde opmerking in ons dorp, maar daarnaast begreep iedereen dat
het eigen schuld was. Nu dus vanaf eind oktober weer drie kramen.
Een zwaluw maakt nog geen zomer, zeg het aloude spreekwoord. Maar
wellicht zijn Beckumers nu dan wel beter doordrongen van de waarde van zo’n
kleine plaatselijk markt. En gaan dit onderstrepen door zo nu en dan, of
regelmatig, de markt te bezoeken. En een visje, stuk jaar of bloemetje kopen.
Want de markt gaat voor herkansing, maar daar gebruik van!

Jan Ottink

Persoonlijk

Geboren op 17 oktober 2017: INDY Lauren Markslag.
Dochter van Christiaan en Marjon Markslag-Harink.
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Twintig voorzetten op……

Rita Temmink

In de rondgang door de regio zijn we voortdurend op zoek naar min of meer
bekende personen die we aan de tand voelen over zijn of haar persoonlijke
beleving in de maatschappij. Anoniem of in de schijnwerpers, het kan allemaal.
We komen dit keer uit bij een vrouw die haar sporen in Beckum heeft verdiend
op velerlei gebied. Met de nadruk op de
sportieve aspecten voor TVO handbal.
Het begon allemaal met kantinediensten
draaien in de jaren 80, met Petra
Landewé. In die tijd heeft ze haar
partner Eric leren kennen, jarenlang de
motor van TVO1 voetbal, zo gaat dat
dan. Later heeft ze zich vele jaren,
zeker meer dan 20, ingezet als
vrijwilligster bij TVO handbal. Onder
andere
als jeugdleidster, diverse
functies
binnen
de
technische
commissie en jeugdtrainster. Thans
volgt ze met belangstelling de
verrichtingen van haar kinderen Lieke,
Cyriel en Youri bij TVO handbal en
voetbal. Ook is ze een van de
initiatiefnemers van het nuttige AED
project, dat zo’n acht jaar geleden ook
in Beckum werd opgestart. En dat kostte en kost steeds weer alertheid om via
een goede communicatie mensen te mobiliseren voor dit nuttige sociale werk.
Herhalingscursussen organiseren en zorgen voor actuele kennis en
hulpmiddelen. Daarbij dient gezegd te worden dat financiële steun van de
gemeente Hengelo niet aan de orde is tegenwoordig.
Daarvoor is het beleid van de gemeente niet ingericht, zeg maar. Zij was tot
aan de verhuizing van het nieuwe MST in Enschede vele jaren werkzaam als
interventieverpleegkundige cardiologie op de hartkatheterisatiekamers. In de
nieuwbouw is zij als interventieverpleegkundige elektrofysiologie op de
hartritme onderzoek- en behandelkamers gaan werken. Daar veel van deze
onderzoeken en behandelingen tegenwoordig onder narcose of sedatie worden
gedaan, is zij onlangs minder gaan werken in het ziekenhuis en werkt ze
enkele dagdelen als verpleegkundige in de wijk bij BTK Zorg/Thuisgenoten in
Delden. Illustratief is dat zij haar sportieve talent en ambitie nog wekelijks
onderstreept met het geven van fitness boven in de De Schole in Oele. ‘Vooral
lekker bezig zijn met het fit houden van het lichaam met grondoefeningen,
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vrijwel zonder toestellen en dat bevalt de deelnemers prima!’ Tijd nu voor de
Twintig Voorzetten op RITA TEMMINK.

Leeftijd/gezin/beroep/hobby’s:

53 jaar/Eric, Lieke, Cyriel en Youri/interventieverpleegkundige elektrofysiologie
en verpleegkundige in de wijk/fitness, fietsen, skiën, fotografie (en bewerking),
handbal.

De sportcarrière en het hoogtepunt:

Niet echt een sportcarrière maar ik vind wel veel leuk. Ooit begonnen met
judo, daarna jaren gehandbald bij DHV. Vanwege werkzaamheden in de zorg
gestopt met handballen en aan het fitnessen gegaan. Daarnaast hardgelopen,
getennist, gevolleybald, een beetje mountainbiken en nog weer een tijdje
gehandbald bij de recreanten van TVO. Het hoogtepunt voor mij is wel onze
jaarlijkse wintersportweek.

Ben je nog bij een sport -naast de fitnesstraining- actief momenteel?

Naast het geven van de fitnesstraining probeer ik zelf 1 of 2x per week te
fitnessen.

Hoe ben je Eric vroeger zo tegengekomen, in het uitgaansleven of bij de sport?
Bij één of andere activiteit bij ’t Neutje, uitgaansleven dus:-) en later bij
dancing ’t Groothuis.

Het wonen in de tip tussen Geurdsweg en Deldenerdijk bevalt uitstekend:
Vrij en blij, maar toch overal dichtbij.

TVO 1 handbal kent nog een stroeve seizoenstart; oorzaken?

De selectie is klein en het team is divers. Belangrijkste voor nu is dat ze plezier
met elkaar hebben en leren bouwen en vertrouwen op elkaar en dezelfde
doelen voor de volle 100% nastreven, iedereen naar eigen kunnen.

Het werken bij het nieuwe MST; anders, mooi, stressvol?

Mooi!!! Onze hartkatheterisatiekamers (voorheen 3, nu 4) zijn uitgebreid met
een eigen goed geoutilleerde holding waar de meeste patiënten voor het
onderzoek/de behandeling opgenomen of opgevangen worden en nadien ook
weer de eerste nazorg krijgen voor ontslag of voordat ze terug gaan naar de
verpleegafdeling. De lijntjes zijn hierdoor veel korter dan in de oude locatie wat
uiteraard prettig werkt. Bovendien hebben we nu alle kamers dicht bij elkaar in
tegenstelling tot de oude locatie waar we twee kamers aan de
Haaksbergerstraat hadden en een aan het Ariënsplein. Dat scheelt toch heel
wat wandelingen over de brug. Het nadeel is dat je ‘nergens’ meer komt en
vooral op je eigen kamer en af en toe in de koffiekamer bent.
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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?

Wat mij betreft gaat dat te ver. Deze digitalisering levert in een korte tijd
enorm veel informatie op. Met hulp van digitaal verkregen informatie sparren
we regelmatig over mogelijkheden en onmogelijkheden. Ook moet ik er niet
aan denken om hetgeen ik digitaal doe weer analoog te moeten doen, sterker
nog… dat gaat voor veel zaken helemaal niet lukken.

De AED plekken in/rond Beckum voldoen wel, maar wat is de wens voor een
ideale situatie?
Je kunt heel veel AED’s hebben maar wanneer er geen of onvoldoende

aangemelde hulpverleners zijn in een kring van 500 meter rondom die AED dan
zal er niemand of te weinig mensen opgeroepen kunnen worden voor die
betreffende AED. Belangrijkste is dus eerst voldoende opgeleide burgers te
hebben die zich ook aan willen melden bij HartslagNu. Dus vooralsnog zijn de
twee AED’s voor Beckum voldoende.

De leefbaarheid van Beckum komt door de stagnatie in woningbouw onder
druk te staan; welke daadwerkelijke oplossing zie jij?
Op dit moment geen idee. Er is al veel ondernomen, helaas niet met het
gewenste resultaat.

Geef de goede volgorde: Na het wakker worden ga ik eerst toiletteren/radio
aanzetten/ontbijt maken/krant lezen/hond uitlaten/(of anders):
Toiletteren, wassen/douchen, contactlenzen in, was in de machine, ontbijten
en krant lezen.

Vind je het ook zo erg dat het Nederlands voetbalelftal de WK niet heeft
gehaald?

We zullen de oranjegekte missen. Op dit moment missen we wereldvoetballers.
Dat zij zo. Je kunt niet altijd winnen.

We hebben het in Beckum bij TVO goed voor elkaar maar…… we missen
helaas voldoende jeugd.

Helemaal mee eens. De jeugd heeft de toekomst, maar daar schort het op dit
moment aan in Beckum.

Hoe zou je je karakter het best kunnen omschrijven; het glas is half vol of half
leeg;
Redelijk rustig, hulpvaardig, zorgzaam, zelfstandig, sociaal, sportief, kritisch,
doorzettend, eerlijk …………..zeg het maar.
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De grootste bewondering heb ik voor… en de grootste hekel aan:

Mensen die ondanks alle tegenslagen positief in het leven blijven staan. Hekel
aan mensen die op elke slak zout leggen

Bord erwtensoep, stamppot, pasta, diner bij kaarslicht of Chinees:
Diner bij sfeerlicht.

Humor is van ’t Hek, Zondag met Lubach, mr. Bean, Finkers, Jochem Myer of:
Mr Bean

Favoriete tv programma’s en muziek:

Geen favoriet programma, kijk weinig TV. Wat muziek betreft: alles behalve
house, hardcore, e.d.

Jullie reizen veel, maar; je zou wel eens een verre reis willen maken naar……
Lapland of IJsland om o.a. het Noorderlicht te aanschouwen.

Ze kunnen me ’s nachts wakker maken voor….

Nu niet meer, voorheen alleen om te assisteren bij een acute behandeling op
de hartkatheterisatiekamer.

Blessuretijd; een laatste boodschap.
Geniet van het leven!

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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Sfeerdagen bij Brocante Kom Kiek’n en Atelier Pluizebol
Het eerste weekend van december organiseren Brocante kom Kiek’n en Atelier
Pluizebol hun gebruikelijke Sfeerdagen. Het oude boerenerf staat dan weer in
het teken van de naderende kerstdagen. Naast het gebruikelijke aanbod van
curiosa, brocante spulletjes, handwerkartikelen, adventskransen, blauwspar
zijn er ook allerlei andere materialen te koop. U bent van harte welkom op

vrijdag 1 december van 13.00-17.00 uur, zaterdag 2 en zondag 3 december
van 10.00-17.00. Koffie/thee met iets lekkers staat voor iedereen klaar.
Ganzebosweg 300, 7548 PT Boekelo, 06-23499136. Zie ook:
www.facebook.com/komkiekn

Zijlijn…. Krantenartikel
In de Tubantia van 2 november stond een artikel dat me raakte. De aanhef was: "Tot in
het uur van de dood samen in een bed". Het lijkt heel simpel maar de praktijk wijst
vaak anders uit. Heel vaak wordt er tijdens het verplegen van een zieke thuis een hoog
eenpersoons ziekenhuis bed geregeld omdat dat het verzorgen vergemakkelijkt. Heel
begrijpelijk. Mijn Johan kreeg tijdens zijn ziekte ook zo'n bed. Wel stond hij erop dat hij
voor s' nachts naar ons eigen bed werd gebracht. Met hulp van Thuiszorg is er heel veel
mogelijk. In het artikel wordt verteld dat een hospice in Enschede een speciaal
verpleegbed heeft voor twee personen. Als je een halve eeuw of langer in samen in een
bed hebt geslapen kan dat daar letterlijk tot in de dood.
In ons geval was dat in ons eigen bed. Johan en wij uiteraard ook wisten welke dag
Johan ging sterven. ‘s Morgens gaf hij aan dat hij nog graag met de kinderen samen
een borreltje wilde drinken net als iedere zondagmorgen. Dat is gebeurd, wij met ons
zevenen om het bed. (De kleinkinderen hadden de dag ervoor afscheid genomen van
opa.) Toen onze plaatselijke huisarts kwam, zei ze tegen mij: "Rie, ga naast hem liggen
en houdt elkaar vast". Wij en de kinderen hand in hand. Hoe verdrietig ook, er ging een
bepaalde waardigheid en respect van uit. Volgens mij staat of valt dat met de inzet van
de dokter en de hulp van de verzorgers.

Rie Menkehorst
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Beckum Beter Bekeken
eerste uitgave, januari 1979!







Dat is wat, 48 jaar geleden werd Zwart op Wit, het TVO maandblad,
omgedoopt tot Beckum Beter Bekeken. Waarin de activiteiten van
alle plaatselijke verenigingen en instanties ruim staan beschreven.
Deze 1e BBB wordt ingeleid door de redactie met Een treffend
voorwoord en motivatie tot bredere dorpsinformatie.
BBB biedt nu ruimte voor iedereen, die geïnteresseerd is in alle
dorpsinformatie.
Door de bouw van de sportzaal ontstaat behoefte aan bredere aandacht voor
alle nieuwe sportactiviteiten in Beckum.
Het driemaandelijks Levenslust blad Talent wordt in BBB een ruim podium
geboden.
‘Het is niet de bedoeling, dat er nu een blad ontstaat met een dorre
opsomming van data, programma’s, uitslagen enz. van alle verenigingen. Het
moet lezenswaardig blijven voor elke lezer. Zodat er meer begrip en
belangstelling ontstaat voor elkaars werk en hobby en aldus de leefbaarheid in
ons dorp vergroot wordt’.
Dat is een mooie startboodschap van de toenmalige redactie en is na 48 jaar
nog steeds een grondregel waarnaar gestreefd wordt…

Wie adverteerde en waar ging het allemaal over in de eerste
BBB?

De 1e BBB kende adverteerders als Zalencentrum Annink Pot, J.B. Jannink
mengvoerders. Taxi Beckum Markink, aannemer Vossebeld & Mulder, Roes
Vastgoed, Stomerij Reynette, Gerrie Lansink Antiek, Jan Koenderink veehandel,
Datsun autobedrijf Aktief, autorijschool A.F. Pot, brood en gebak van
OttinkToon, aannemersbedrijf ter Braak, warme bakker Pot, agrarisch loonwerk
J.A.P. Eijsink en carnavalsvereniging de Beckumer Ossens.
Deze eerste BBB kende ook een In Memoriam naar aanleiding van het
vreselijke familiedrama bij de familie Kleinsman op oudejaarsnacht. ‘Onmetelijk
persoonlijk verdriet voor het gezin, de familie, kennissen en hele
gemeenschap. Woorden schieten tekort’. Gepast gevolgd door ongeschreven
blanco regels in deze kennisgeving.
Toneelvereniging Levenslust pakt uit met een terugblik op enkele
gedenkwaardige voorstellingen in 1953 en 1961. ‘Deining om de dorpsdokter’
en ‘Het meisje met ’t leeuwenjong’. Met rollen voor Els Hoek, Albert Waanders,
Jan ter Avest, Annie Kuiper, Frits Vossebeld en Grada Weernink, Miny Eijsink,
Gerda Pot, Joop Kesler, Jan Roetgerink en Rikie Mentink. Het toneelechtpaar
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Grada en André Weernink verhaalt over een stuk geschiedenis van Levenslust.
Hoe pastoor Kempers een optreden in Hengelo tegenhield en hoe vanaf de
oprichting van de toneelvereniging groeide en bloeide.
De stichting Dorpsraad meldt haar vier jaar functioneren en zet statutair de
puntjes op de i. Puzzels en hersengymnastiek staan vermeld, evenals de
tussenstand kaartcompetitie met J. Eysing, G. Waanders en C. Koppelman
als nummers 1-2-3. HekselmesienHarry nuilde (toen ook al) over bevroren
eapel, bolkalver’n en mellkbussen an de stroat. Ook werden vier nieuwe
scheidsrechters door TVO aan de TVB geleverd. Bennie Wienk, Hans Oude
Rikmanspoel, Johan Vossebeld en Marinus Wolters slaagden voor het diploma
en werden bevraagd naar hun ambities. Voorlopig zullen ze zich vooral inzetten
op fluiten voor de jeugd zaterdags en zelf zondags nog voetballen. Behalve
Marinus, die - naast de jeugd - aangeeft ook zondags wel voor de bond te
willen fluiten. Er werd een prestatieloop uitgezet voor de TVO1-2
selectiespelers vanwege slechte veldomstandigheden. Acht kilometer hardlopen
door 26 spelers, de 17 jarige Eric Temmink was het snelst in 35 minuten,
Tonnie Ottink (16 jaar) scoorde 37 minuten en Frans Wijlens 37.01 minuten…
Nadien snert en prijsuitreiking bij Café Johan Pot.
De zomerfeesten van 1979 beloven weer veel spektakel met de
prestatieloop De Lus van Beckum en Fierljeppen ‘de nationale Friese sport’
die in 1978 met veel bombarie in Beckum werd geïntroduceerd. Meer dan
1.000 toeschouwers aanschouwden het polsstokspringen over de
Hagmolenbeek! Ook Long Tall Ernie and the Shakers komen weer
optreden!
Jeugd- en vormingswerk alsmede de KWJ vermelden hun activiteiten,
terwijl het gepromoveerde dames 1 handbalteam zich prima handhaaft in de
1e klasse afd. Twente. Doelrechters Willy Oosterwijk en handbalpreses Henk
Timmer spelen hierbij ook een belangrijke rol.




Ook moppen waren toen al opgenomen in de eerste BBB.
Dokter, hoe kan ik snel slank worden? Heel eenvoudig, de mond dichthouden
als het etenstijd is!
Niet nodig; Jantje, heb je de goudvissen vers water gegeven? Nee mevrouw,
zij hebben het andere nog niet op…
Komt een man hevig bloedend een politiepost binnengehold. Terwijl de man
uitlegt wat er gebeurd is, wordt de bloedplas rond zijn voeten steeds groter.
Vraagt de agent; doet het pijn? Nee niet zo erg, alleen als ik lach….
Jan Ottink

BBB-tje

Gratis af te halen. De Nederlandse vlag en de vlag van Beckum. Bij mij om de hoek
waaien ze kapot. Rie Menkehorst. Appelhof 30. telefoon 074 3676590.
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Luk akkefietjes
Het wol d’r bie mie nig in, dat den öldsen van Sloes’n Getjaan de koont teeng’
de krib heffe gooit. Het was aait al ’n mennig kealtje, luk frömd en zwiegzaam,
mer wisse nig eene den oet’n baand zol spring’n. Hee wark’n an de weg en har
joar’n hetzelfde petroon. Smons in tweedüster peddel’n hee met ne
broodtrommel en fleske lauwe koffie achter op’n dreager nor ’t venne hen.
daang’ laank het fietspad ofstekk’n en de bekke oetmei’jn, ‘n Oal’n Plooymans
en Naaln’barg waar’n ziene moat’n. ’t Was net ‘t gool’n bin’n trio as eader Faas
Wilkes, Abe Lenstra en Kees Rijvers, zak ma zeng. Ok zukke keals dee mar één
wiesheid ken’n; rech is rech en krom is krom, mear was t’r nig van.
Mer op’n gegeem’n monumeent had’n ze den öldsen van Sloes’n Getjaan
oppejuttert datte mos protestear’n bie de veurwarker van de boetendiens. Hee
mos mear verdeen’, dat mosse. Dat wön um verteelt op ne biljatoamd bie zien
stamcafe ‘t Leste Börrelke. Kiek aln’s was good veur dee fromme koeze, mar at
hee ’n börrelke tevöl ophad, ha’jt schoap an’t drieten, dat ha’j. Dus hee geet
bie de schafkeet op’n gemeenteplas met opgetrekk’n zeil nor bin’n hen en löt
helder van zich heur’n. ‘Ik mor wekkelijks mear geeld in’ toet’n heb’n en rap ’n
betje’. StofzügersSientje was de vloer an’t schrom’n, heur’n ’t kealtje tekear
goan en schrok zich ‘t aaplazerus.
Mer den veurman deud strak en düdelijk zien bescheet; nee, mear verdeen zit
er neet in. En offe ma rap wear nor nor’t venne wol fiets’n um de fietspeere of
te stek’n. Ton knap’n d’r ’n dröötje in ziene has’npan. Hee steggel’n nor de
opslagschüüre, haal’n de schöppe oet rek en sloog doarmet ha’d op de toafel in
de schafkeet. Den veurwarker hef um d’r oette warkt, den öldsen van
Sloes’nGetjaan kreeg de ontslagpepier’n met en is onmeunig hellig in’ kop votte
fietst. Ziene moat’n mos’n wek’n laank alleene wieder an’t fietspad warken.
Den öldsen van Sloes’nGetjaan zit seendsdien elk’n dag te prakk’n en te
proem’n in de achterkök’n van zien ooldershoes. Met ne mokke koffie in de
vüste. Kats van de weareld, eengwies as boonstro…

HekselmesienHarry

St Hubertusviering in Blasiuskerk
Het was zondag 5 november weer een gezellige drukte van belang in de Beckumer
kerk. De Huberusviering van de Twentsche Jagersvereniging vond er plaats met alle
toeters en bellen. Maar ook met trompetgeschal! De dialectviering olv. dominee Kramer
was druk bezocht. Het hondengeblaf galmde zo nu en dan door de kerk! Nadien bij het
Wapen van Beckum werden honden gezegend en de eigenaren kregen binnen een natje
en droogje en praatten gezellig bij over hun passie van de jacht en andere zaken.

BBB redactie
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Een half jaar Stichting ’t Proggiehoes,
hoe staan we ervoor…..
1 mei 2017 staat te boek al de dag waarop Stichting ’t Proggiehoes
het beheer van ’t Proggiehoes heeft overgenomen van de Heilige
Geest Parochie.
We gingen een spannende tijd tegemoet. Niet wetend wat precies te
verwachten hebben we als Beckum gezamenlijk de schouders eronder gezet
om “ons” Proggiehoes voor Beckum te kunnen behouden.
Nu, een half jaar later kunnen we gerust stellen dat we in een behoefte
voorzien.
Met het faciliteren van de verschillende verenigingen en clubs in en rondom
Beckum hebben we een mooi bezettingspercentage van de verschillende
ruimtes. Daarbij meegenomen dat we dit alles kunnen doen met een grote
groep betrokken mensen die hun tijd beschikbaar stellen als vrijwilliger geeft
aan dat we als Beckum wel degelijk het gezamenlijke belang van ’t
Proggiehoes dragen. Om u een klein idee te geven van wat er allemaal gebeurt
achter de schermen willen we hierbij een korte opsomming geven.
Er is een nieuw logo gemaakt, en er zijn nieuwe munten gedrukt.
(let op! Oude munten kunnen nog tot 30-4-2018 ingeleverd of
omgeruild worden.)
We hebben een onderhoudsploeg die alle kleine en grotere klussen in en rond
’t Proggiehoes voor ons afhandelt. Het meest zichtbaar en herkenbaar hiervan
is wel de vervanging van de toegangsdeur. Zelfs de welbekende kraak bij het
binnenkomen is nu verholpen.
Maar ook het opruimen van het blad en het vervangen van de kapotte lampen
zijn zaken waar de onderhoudsploeg zich mee bezig houdt.
Tevens zijn er een aantal dames verzameld die de aankleding van ’t
Proggiehoes onder hun hoede nemen. Dit heeft geresulteerd in prachtige
bloemstukken op de tafels, haard en bij de ingang. De dames zijn nu al weer
bezig om te kijken hoe de aankleding met de kerst moet gaan worden.
De schoonmaak hebben we na een periode van proberen uitbesteed aan een
schoonmaakbedrijf. Het blijkt dat er voor de wekelijkse schoonmaak maar
weinig mensen beschikbaar zijn, en dat er niet echt belangstelling is om als
vrijwilliger te gaan schoonmaken. Dit in ons achterhoofd met daarbij de
belasting van een hele kleine groep dames heeft ons doen besluiten om het op
deze manier op te lossen.
Daarnaast is er nog een grote groep vrijwilligers die helpen met koffie en
bardiensten bij vergaderingen en verschillende evenementen en feestjes.
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Buiten alle hulp die we van u ontvangen zijn er ook verschillende initiatieven
ontstaan om ’t Proggiehoes financieel te ondersteunen. Mensen die een gift
aan t’ Proggiehoes hebben gedaan, materialen die ons ter beschikking worden
gesteld, maar ook evenementen die voor ’t Proggiehoes georganiseerd worden.
Mooi voorbeeld hiervan is de herfstwandeling Happen en Stappen
georganiseerd door de dames van Beckum 4 ALL. Onder buitengewoon
prettige weersomstandigheden liepen vele mensen mee in een prachtige
herfstwandeling en kon men na afloop heerlijk vertoeven in en rond ’t
Proggiehoes. De volledige opbrengst van € 1900.00 van deze avond is
geschonken aan ’t Proggiehoes.
Ook hebben we als stichting een bijdrage van € 500.00 mogen ontvangen van
de oud ijzeractie van DCB Anti Roos. Waarvoor namens heel Beckum dank!
Gaat dan alles goed horen we u denken, nee zeker niet. We zijn met zijn allen
aan het leren hoe we dit moeten aanpakken en vormgeven. Dat gaat niet in
een keer goed. We proberen zoveel mogelijk bij de mensen die geholpen
hebben te rade te gaan over wat er wel en niet goed gaat. Waar mogelijk
passen we zaken aan of gooien we het roer helemaal om.
Graag horen we van u als vrijwilliger, gast en gebruiker van ’t Proggiehoes hoe
u uw bezoek aan ’t Proggiehoes heeft ervaren. Laat het ons weten via:
info@proggiehoes.nl
Bestuur Stichting ’t Proggiehoes.

Aaron, Irma, Lobke, Ria, Ine en Sonja uiterst tevreden met de opbrengst vd
wandeltocht
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Rad van Fortuin

Wie gaat er met de zak aardappels aan de haal?
Na de wedstrijd TVO-GFC was in de TVO kantine het Rad van Fortuin opgesteld
en tientallen TVO-ers en andere bezoekers deden fanatiek mee. Wat zeg ik;
het ging d’r bes of! Met fraaie prijzen als gratis toegang tot alle TVO
wedstrijden, bak- en leverworst, sleutelsets, snoep, prullaria, taart, meter bier,
vleesschotels en zak aardappels. Allemaal gesponsord door plaatselijke
bedrijven en personen. Pascal Ottink praatte één en ander aan elkaar met
fraaie onliners als; ‘wat gaat er door je heen’, ‘hoe voel je je nou’ en ‘ga je nu
helemaal uit je dak en voel je je nu een gelukkig mens?’ Gijs te Lintelo draaide
aan de muziekknoppen en Jorn van Laar bracht vol enthousiasme de lootjes
aan de man. De zak aardappels werd zowaar uitgeloot aan de kinderen van
Pascal Ottink. Maar het kostte heel wat overleg om die zak passend te
verdelen, want.. Danny Ottink had het betreffende winnende lot gekocht. Maar
ze zijn er wel uit gekomen!

KERST IN BECKUM!
Als de volgende BBB uitkomt, is het evenement
KERST in BECKUM alweer achter de rug. Dus
voor ons is dit de kans om hier het gehele
programma duidelijk te maken zodat je
afspraken kunt maken met je familie, vrienden,
buren om elkaar op 20 december te ontmoeten
tijdens KERST in BECKUM ☺.
Alle activiteiten vinden plaats op het sfeervolle
voorterrein van het Wapen van Beckum. Wat staat er
zoal op het programma: De kinderen van de
basisschool maken een WANDELING welke eindigt bij
het Wapen van Beckum. Onderweg wordt het
kerstverhaal van Jozef en Maria uitgebeeld in schetsjes en liedjes. Dit wordt zal
uitgevoerd door de kinderen van groep 7 en 8. Iedereen die wil, kan hierbij aansluiten.
Ook dit jaar bestaat de mogelijkheid om bij het Wapen van Beckum deel te nemen aan
een stamppotbuffet. Dit is, net als twee jaar geleden, in de Twickelzaal.
Vanaf 17.30 uur is de MARKT met diverse uiteenlopende kramen, met voor elk wat wils.
Een paar voorbeelden van wat je zoal kunt aantreffen: kniepertjes, make-up en
huidverzorgingsproducten, er is een edelsmit, de Bleek heeft een stand met werkjes van
de kinderen. Verder zijn er stands met eco-producten, wijnen, gezellige accessoires
voor in huis, sieraden, sjaals, tassen, Jemako producten, kussens, tuinmachines en klein
gereedschap, kerststukjes en de glossy ‘Gerry’ wordt tijdens dit evenement uitgereikt.
Kerstshoppen in Beckum… het kan! Er komt een TENT waar we elkaar ontmoeten.
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Er wordt een gezellig muziekje gedraaid, er is koffie/thee en gluhwein, je kunt er een
heerlijk broodje pulled pork of braadworst eten, een drankje drinken en het RAD VAN
FORTUIN draait. Met het Rad van Fortuin zijn leuke prijzen te winnen en ALLE
verkochte loten doen mee met een speciale trekking rond half tien waar een tweetal
extra prijzen -een dinerbon én een ‘leuke’ reischeque- verloot worden. Zeker de moeite
waard om hier aan deel te nemen!
Tijdens KERST in BECKUM wordt eveneens bekend gemaakt welke wensen er in
vervulling gaan. Iedereen heeft tot 1 december de tijd om een KERSTWENS in te
leveren. Gun jij iemand iets leuk, iets handigs of……. gun jij jouw oma mooie nagels
omdat ze die van jou ook zo mooi vindt… praat je buurjongen alleen maar over grote
tractoren… Het gaat erom dat we diensten bij elkaar kunnen brengen. Denk eens na
wie jij blij zou kunnen maken en laat het ons weten -en geef aan waarom hij of zij dit
zo verdiend- zodat we een aantal kerstwensen in vervulling laten gaan. (ons mailadres:
kerstmarktbeckum@hotmail.com).

SAMEN ER EEN MOOI FEEST VAN MAKEN… daar gaat het om!
Tot 20 december.
Werkgroep KERST IN BECKUM

Uitslag loterij Zonnebloem (verderop in BBB)
De Zonnebloem bedankt alle mensen die zonnebloemloten en/of
zonnebloemen hebben gekocht. Hiermee is onze kas weer aangevulde en
kunnen we weer leuke activiteiten organiseren voor de Zonnebloem Beckum.

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 (0743676468) 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

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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Kerstdiner 2017 Zonnehof
Wie denkt er nu al aan een kerstdiner, zult u zich
wellicht afvragen. Maar dit jaar zijn er bij de organisatie
enkele veranderingen aan de orde, waarvan we u
vroegtijdig in kennis willen stellen. De afgelopen twee
jaar hebben we, op uitnodiging van het Nationaal
Ouderenfonds, met een grote groep Zonnebloem
gasten uit Beckum kunnen genieten van een heerlijk
kerstdiner bij Van der Valk Hotel in Hengelo. Het
Nationaal Ouderenfonds richt zich op het welzijn van kwetsbare ouderen,
waarbij de bestrijding van eenzaamheid centraal staat.
Het lijkt ons daarom correct om de hele regio Zonnehof van de Zonnebloem,
waarvan ook de afdeling Beckum deel uit maak, bij dit kerstgebeuren te
betrekken. De regio Zonnehof bestaat uit acht afdelingen, dus het ligt voor de
hand dat het aantal beschikbare plaatsen voor het kerstdiner door acht wordt
gedeeld. De komende periode zal de groep personen uit Beckum, die dit jaar
uitgenodigd wordt voor het kerstdiner, dus aanmerkelijk kleiner zijn dan de
afgelopen jaren. Als het Nationaal Ouderenfonds de komende jaren het
kerstdiner blijft organiseren, zouden we jaarlijks zes tot acht personen
wisselend kunnen uitnodigen. We informeren u nu al vast om onduidelijkheid
over deze veranderingen te voorkomen.

Graag tot ziens bij de komende activiteiten van uw Zonnebloem afdeling
Beckum!

Meer vrijheid met de Zonnebloemauto
Als je gebruik maakt van een rolstoel of scootmobiel, kun je vaak niet zelf
bepalen hoe laat je ergens heen gaat en met wie, laat staan dat je spontaan
kunt beslissen om later naar huis te gaan omdat het nog zo gezellig is. Hoe fijn
zou het zijn als je dan niet afhankelijk bent en het geen gedoe is om over
vervoer te beschikken? Dat is mogelijk met de Zonnebloemauto, want mensen
met een lichamelijke beperking moeten
kunnen gaan waar ze willen. Door de
zonnebloemauto te huren is dit
mogelijk.
De auto’s zijn door Welzorg aangepast,
zodat er een rolstoel of scootmobiel in
kan worden meegenomen, de bediening
van de auto’s is niet aangepast, de
bestuurder moet in het bezit zijn van
een geldig rijbewijs B, zonder beperkte
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rijbevoegdheid. De daghuur van de auto kost € 40.00, de eerste 100 km zijn
vrij en elke extra kilometer kost € 0.20. De brandstofkosten zijn exclusief. De
auto is WA-Casco verzekerd en een ongevallen-inzittendenverzekering is bij de
prijs inbegrepen. Het eigen risico is € 350.00, dit is af te kopen voor € 6.00 per
dag. In de maanden november en december 2017 bedraagt de
dagprijs € 25.00 per dag.
U kunt de auto ook meerdere dagen aaneen huren bijvoorbeeld voor een
weekend weg of vakantie met familie of vrienden. De zonnebloemauto in onze
regio is een Fiat Doblo, deze biedt plaats aan vier personen + één rolstoel (
afhankelijk van de rolstoel grote)of scootmobiel. Als u per scootmobiel gaat,
mag de bestuurder daarvan er niet in blijven zitten, met een rolstoel mag dit
wel! De zonnebloemauto in onze regio staat te huur bij Welzorg Professional in
Oldenzaal, Ainsworthstraat 28. Om de auto te kunnen huren heeft u een
Zonnebloemautopas nodig, de plaatselijke zonnebloemafdeling is in het
bezit van deze pas, maar de persoon die gebruikt maakt van een rolstoel kan
hem ook zelf aanvragen, de kosten hiervoor zijn eenmalig € 10.00. U kunt de
auto reserveren via zonnebloem.nl/zonnebloemauto, hier vind u ook alle
verdere informatie. U kunt de zonnebloem steunen om de huurprijs van de
auto zo laag mogelijk te houden, dat kan al vanaf € 5.00 per maand of via een
sms bericht, sms auto naar 4333 ( € 2.- per bericht)

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

Oud IJzer Actie Dartclub
Het is alweer een tijd geleden dat we het oud ijzer in Beckum hebben
opgehaald. Tijd om de goede doelen van dit jaar bekend te maken. Dit jaar
hebben we gekozen voor: Stichting ’t Proggiehoes en de Oudervereniging van
Basisschool De Bleek. Namens Dartclub Anti Roos veel plezier met deze
bijdrage!
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Om alvast te noteren: 1 december darttoernooi i.s.m. Station S.S.F. in
’t Proggiehoes.
Dartclub Anti Roos

De waardebonnen van dartclub ANTI-ROOS

Nieuws van
Vrouw Actief Beckum

Als we deze tekst lezen, hebben we de tweede
bijeenkomst van het seizoen alweer afgesloten. Veel
over hoedjes gehoord en veel hoedjes gepast, leuk,
leuk!
We gaan weer kniepertjes bakken en deze verkopen we
op de kerstmarkt van 20 december 2017. Hiervoor
organiseren we wederom de ‘nationale kniepertjes
bakdag’. Dit zal zijn op maandag 18 december. We gaan weer voor twee
ploegen. Je kunt je opgeven voor
’s morgens: 09.30-12.00 uur of ’s middags van 13.00-15.30 uur. Voor wie de
hele dag helpt, regelen we natuurlijk een heerlijke lunch. Ook hebben we een
aantal dames nodig die tijdens de kerstmarkt de kniepertjes willen verkopen.
Je kunt je vanaf nu opgeven door een mail te sturen naar
vrouwactiefbeckum@hotmail.com. We kijken uit naar alle aanmeldingen, zoals
menigeen weet, altijd een gezellige dag!
Dan nog even een mededeling van huishoudelijke aard: opgeven voor de
verschillende activiteiten kan in de toekomst bij Mathilde Pot. Haar
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telefoonnummer: 06 15 36 95 19. Dit nummer kun je ook vinden in ons
programmaboekje.
Op 15 december ontmoeten we elkaar in ’t Proggiehoes tijdens de
decemberavond, toch altijd één van de hoogtepuntjes van het seizoen. De
buurt Hoonhook organiseert de avond, uiteraard wensen we de dames veel
succes met de (laatste) voorbereidingen!
Tot snel!

Bestuur Vrouw Actief Beckum

Adventsactie 2017:
Ook dit jaar: “Straatkinderen terug naar huis in Rwanda”.
Voor de adventsactie van dit jaar is door de gezamenlijke MOV (Missie, Ontwikkeling en
Vrede) groepen van de Heilige Geest parochie wederom gekozen voor de straatkinderen
in Rwanda. In het afgelopen jaar heeft Cecydar (een non-profit organisatie in Kigali,
Rwanda), 160 kinderen op straat gevolgd. Dit konden ze doen dankzij het bedrag van €
70.000 wat Cecydar overgemaakt kreeg van de actie in 2016. In het centrum konden
daarvan 110 kinderen worden opgenomen en 46 vonden een plek in een familie. Bij de
overige kinderen bleek de thuissituatie te moeilijk voor re-integratie en zij verblijven nog
in het centrum. Er wordt naar wegen gezocht om de thuissituatie te verbeteren.
In 2017 wordt het aantal opgenomen kinderen uitgebreid naar 180 per jaar, waarvan
100 kinderen door de Rwandese overheid worden toegewezen. Deze laatste groep komt
uit opvangcentra van de overheid, eigenlijk een soort van gevangenissen voor
straatkinderen en deze kinderen moeten apart worden opgevangen. Dat vraagt extra
personeel en gebouwen. De prijzen voor levensmiddelen zijn met 30% gestegen, maar
gelukkig draait het landbouwproject in het voormalig moerasgebied naast het centrum
Beckum Beter Bekeken, jaargang 39, nummer 11, 2017
pagina 20

op volle toeren. Zo kunnen de kinderen van groenten, eieren en melk worden voorzien
en kunnen kosten bespaard worden. In de komende jaren zal meer nadruk worden
gelegd op het verbeteren van de positie van de families door hen te helpen met het
bouwen van een hut of een kleine winkel te beginnen of eventueel de
ziektekostenverzekering voor hen te betalen. Een medewerkster van de adventsactie is
op bezoek geweest en heeft hiervan verslag gedaan en van haar zijn de volgende
woorden. “Terugkijkend op mijn bezoek aan Rwanda denk ik vooral aan de kinderen.
De kinderen van de straat straalden vijandelijkheid uit, terwijl de kinderen die al enige
maanden in het centrum leefden rustig en met vertrouwen de wereld inkeken. Dat is
dus wat liefde en geborgenheid met je doet”. De komende twee jaar zal Cecydar weer
meedoen aan de bisschoppelijke adventsactie. Wij kunnen deze actie van harte bij u
aanbevelen en hopen ook dit jaar weer op uw steun.

Hartelijk dank namens de MOV groepen van de Heilige Geest parochie

Gastles over respect voor groep 8 basisschool

Bij basisschool De Bleek is 3 weken geleden burgemeester Sander Schelberg in groep 8
geweest voor een gastles Respect. #respect#swpbs#topper#weekvanhetrespect De
kinderen en juf vonden het super!!! Dank u wel. Sander Schelberg; De leukste vraag
was ‘hoeveel bunder hebt u bij uw huis?’
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Kaartmarathon Hartenjagen

Gehouden in de hal bij Marietje en Johan Ordelmans in Haaksbergen. Organisatie was
in handen van Marietje Ordelmans, Gerda Wientjes en Truus Westendorp.

Het Eindklassement
Marietje Ordelmans
Trudy Mentink
Maria Dijkhuis
Gerdie Wielens
Gerrie Waanders
Femke Dijk
Marietje Winkelhuis
Grada Asbroek
Ali Aalderink
Joke Herrewijn
Wilma……..
Annie ten Thije
Jo Zuthof
Jo Slag
Gerda Wientjes

477
479
516
547
549
556
558
563
566
567
577
577
580
582
585

pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt

Rita Schurink
Annie ten Have
Truus Westendorp
Ellen Keppels
Rikie Engelbertink
Anita Wientjes
Annie te Woerd
Truus ter Avest
Mariël Eeftink
Marietje ter Huurne
Herma Herrewijn
Dieni Asbreuk
Jannie Blauw
Bea Klootwijk

590
597
605
639
640
642
649
651
675
679
692
695
718
917

pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt
pnt

Speelplein herinrichting

Bij basisschool De Bleek is Gildebor aan het werk gegaan met de metamorfose en
herinrichting van het speelplein. Top mannen.
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Smokkeltocht TVO jeugd geslaagd
Eindelijk was het dan zover. De jeugdleden van TVO van groep 6, 7 en 8 gingen vrijdag
10 november in het donker het bos in. Er was een smokkeltocht georganiseerd. Er
hadden zich 47 kinderen opgegeven en mede doordat vele ouders de organisatie
hebben geholpen met de groepen kinderen te begeleiden was het een geslaagde
avond. De bedoeling was dat de kinderen, die verdeeld waren in groepen, zoveel
mogelijk smokkelwaren gingen smokkelen van de ene kant naar de andere kant van het
grote, donkere bos. Elke groep begon met 5 zakjes macaroni of rijst, maar dit werd
moeilijk gemaakt doordat in het bos de douane zat verstopt. Ze reden rond door het
bos met een brommertje, maar ze lagen ook verstopt in de sloot of stonden achter een
grote boom. Als er iemand uit de groep getikt werd, moest er een zakje met macaroni
of rijst ingeleverd worden. De groep die de meeste zakjes had gesmokkeld, was de
winnaar!

De douane

Winnende groep, Jorn, Ties, Yoran, Alica, Demi,
Thom (niet op foto), Beg, Anita, Ronald

In de kantine stonden om 20:30 uur de broodjes met knakworsten klaar en drinken.
Hier werd ook het winnende team bekend gemaakt. Ze hadden maar liefst 15 zakjes
ingeleverd. Volgens de organisatie was het een spannende, maar ook zeker een
geslaagde avond! De organisatie wil de jeugdraad bedanken voor het spelen van de
douane. Ook de ouders en de kantinecommissie, bedankt voor jullie hulp tijdens deze
activiteit. Ook wil de organisatie Herriëtte Koppelman nogmaals bedanken voor vele
jaren inzet bij het helpen organiseren van de activiteiten.Tot volgend jaar!

Ilse Westendorp, Leontine Doesschot, Elise Asbroek, Simone de Wit, Anna-Marie
Oevering en Christel Derkink.
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Dorpsplan Beckum-Oele 2017-2020

het convenant is ondertekend

In de Oeler Schole is vorige week de formele ondersteuning door de gemeente
Hengelo van het Dorpsplan bekrachtigd middels ondertekening van het
convenant. Thomas Harink vd werkgroep Oele en Gaatske Colijn vd dorpsraad
Beckum leidden de bijeenkomst in. En schetsten kort de geschiedenis in een
terugblik op de resultaten die in de vorige Dorpsplan periode werden behaald.
Waarbij de zichtwal Oele, brede school realisatie met bib. faciliteit en andere
vestiging van de peuterspeelzaal, alsmede TVO kleedkamers realisatie en
Proggiehoes behoud (via aparte werkgroep) als positief resultaat werden
genoemd. Dit alles om de leefbaarheid in Beckum Oele te verbeteren.
In het nieuwe dorpsplan zijn 12 actiepunten opgenomen, waarbij nog lopende
agendapunten hoog op die agenda staan. ‘Kleinschalige woningbouw blijft
speerpunt nummer een, maar men beseft dat hierbij een commitment met de
gemeente uiterst noodzakelijk blijft. Hierbij zal creativiteit en lange adem nodig
zijn om alle hobbels te nemen’. Met name door de Provinciaal ingebrachte
voorwaarden is een moeilijke situatie ontstaan. Want een oplossing via een zg.
‘inbreiding’ invulling voor die nieuwe woonplekken is weliswaar onderzocht,
maar er lijkt nog geen zicht te zijn op haalbaarheid.
Er werd een info graphic aangeboden met een heldere opsomming van de
lopende actiepunten. Daarbij staat bij punt 1, de woningbouwrealisatie een
duidelijk item. ‘Resultaat; in 2020 zijn de eerste betaalbare
toekomstbestendige, duurzame koop- en huurwoningen gerealiseerd’.
Voorwaar heldere en krachtige taal, maar om verantwoorde instanties hiervan
ter overtuigen, moet eendrachtig én intensief een lobby gestart worden om
uiteindelijk groen licht te krijgen…
Maak toezegging waar binnen redelijke termijn
Na de ondertekening van het convenant werd in het aansluitende jaarlijkse
overleg tussen het college van B&W met de dorpsraad Beckum en werkgroep
Oele omtrent allerhande zaken nog eens nadrukkelijk het woningbouwplan
besproken. Dorpsraad voorzitter Gaatske Colijn meldt nadien desgevraagd;
‘We hebben afgesproken om op zeer korte termijn weer met elkaar aan tafel
te gaan zitten .Dit om concrete afspraken te maken hoe we zo snel mogelijk
de ‘verplichte ladder’ kunnen doorlopen. Er zijn dus ( nog) geen
toezeggingen gedaan’. Maar heel Beckum, met de Dorpsraad voorop, zal de
gemeente Hengelo er nadrukkelijk op blijven wijzen dat bij monde van
wethouder Elferink een toezegging in de gemeentelijke Woonvisie is gedaan
tot het toewijzen van 10 starterswoningen voor Beckum! Kort en bondig is de
boodschap nu; laten we het nu samen waar maken!
Jan Ottink
Beckum Beter Bekeken, jaargang 39, nummer 11, 2017
pagina 24

Ondertekening vh convenant door Thomas Harink, Gaatske Colijn
en wethouder Carlo Bruggink
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Het TVO Gilde, de stand van zaken
Het TVO Gilde wil graag actuele info aan haar leden doorgeven. Als aanvulling
op het verslag dat de vorige maand in BBB is gepubliceerd. Een belangrijk punt
is om nog eens uit te leggen hoe Het TVO Gilde in elkaar steekt. Het is geen
stichting of instituut, dat ingeschreven staat of autorisatie kan doen gelden.
En ook; Het TVO Gilde opereert onafhankelijk van de sv. TVO. Maar
vanwege deze onafhankelijke status kan het Gilde niet rechtstreeks de
jaarlijkse contributie innen. Daarvoor is wel de hulp nodig van sv TVO, dat die
bevoegdheid wel heeft en loyaal als tussenstation wil fungeren bij die
contributie-inning. Dus alle automatische inningen worden eerst op de
bankrekening van sv TVO gestort, waarna de omni-penningmeester de
binnengekomen bedragen overboekt naar de bankrekening van het TVO Gilde.
Hopelijk dat hiermee de misverstanden bij sommige (oplettende) Gildeleden
zijn weggenomen!
Bij de opschoning van het ledenbestand versus contributie achterstanden
wordt alsnog door een 8 tal Gildeleden achterstallige contributie betaald over
2016 en 2017. Vanwege twee stoppende Gildeleden ontstaan dus nu twee
vacatures. Gelukkig hadden zich twee kandidaat Gildeleden aangemeld op de
jaarlijkse bijeenkomst onlangs. Die worden dus per januari 2018 officieel TVO
Gildelid. Dat zijn Erna Veldhuis en Susan Annink, terwijl Guus Asbroek
voorlopig de status van kandidaat Gildelid blijft behouden. Aldus hebben we
eind 2017 een actueel Gildebestand met 85 leden.
We zijn blij met de getoonde loyaliteit van alle huidige en nieuwe Gildeleden,
zodat we onverkort jaarlijks door kunnen gaan met het steunen van alle sv
TVO afdelingen in materiële zin. Want voor de sport in Beckum blijven we
graag die sportieve impuls geven!!!
Het Gildebestuur had ook het idee geopperd om plaatsing van bankjes naast het 2 e veld
(voor trainer/leiders/wisselspelers bij wedstrijden) te financieren. Na enige terughoudendheid (oa. lastig bij velden maaien) wordt dit idee toch omarmt door het TVO
voetbalbestuur en zullen banken (al dan niet met overkapping) geplaatst worden.
Vwb. een 2e nieuw Gildebord bij de spelersingang van het hoofdveld; dit is vanwege
afwijkende maatvoering en bevestiging moeilijk te plaatsen. Het TVO Gildebestuur vond
de volgende - alternatieve - oplossing. Het pas nog geplaatste nieuwe Gildebord op de
tribunewand is verplaats naar een plaats achter de goal (Beukenhof kant) en het vorige
Gildebord werd herplaatst op de tribunewand. Dus een 2 e nieuw Gildbord is nu niet
nodig!

Dan bent u weer op de hoogte! TVO Gildebestuur

11 t/m 15 december Collecte werkgroep AED
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Wist u Datjes…
Er was een goede oogst aan punten het weekend 28-29 oktober. TVO/Hoeve
V.JO13 walste met de cijfers 1-13 over Eibergen heen, maar TVO JO15 moest
haar meerdere erkennen aan een prima ATC ploeg, dat met 1-6 won. Echter
TVOJO17 won bij Neede netjes met 2-4. Zondags bijna maximale senioren
score; Het 45 +team won nipt van Ruurlo met 2-1., het 4e versloeg Twenthe5
na veel opwinding(!) met 2-1, het 3e won zowaar bij NEO5 met 0-1 en een
hoofdrol voor Jordy D. TVO2 rekende af met LSV2, Jasper B., Tom J. en weer
Jasper B. zorgden voor de 3 treffers, 3-1 eindstand. En in Enter haalde TVO1
op de valreep een 2-2- remise. Na de 0-1 door Jorn G. kwam Enter op 2-1 en
leek te winnen. Maar Nick O. dacht er anders over en in de 90 e minuut knalde
hij vanaf 38 meter de bal uit een vrije schop in de rechterbovenhoek, 2-2…
TVO handbal dames1 liet lelijke steken vallen tegen Hurry Up, kwam in no time
op een 8-1 achterstand en moest het fysiek afleggen tegen de opponent; de
32-17 eindstand zegt alles…
TVO JO17 ontving de GFC B-Jeugd, koploper met een doelsaldo van 19-2. De
vastberaden en slagvaardige Beckumer ploeg troefde haar opponent af, 2-0
ruststand. Beide keepers kregen kort achter elkaar geel wegens roekeloos spel
en scheids Tijmen L. restte niets anders dan geel en 10 minuten naar de kant.
Dat kostte in 1e instantie even ‘vergaderen’ maar het werd tenslotte begrepen.
Na de thee bleef TVO goed overeind. GFC combIneerde aardig, maar was
aanvallend onmachtig en met slim spel bleef TVO - met de 2 Loessen - de
wedstrijd controleren. Eindstand tenslotte 3-0, dat is duidelijk! Ties 2x en
Bjorn scoorden Het regende de 2e helft gestaag, maar dat mocht de pret niet
drukken..Tegen Achilles6 maakte TVO3 voor de rust geen beste beurt;
misverstanden alom, een tijdelijke veldverwijzing en 0-2 achterstand. Tenslotte
een 1-4 nederlaag, tsja… Het 4e leek zich even te verslikken bij Buurse4, maar
na de 1-0 tekende Bart L. persoonlijk voor 3 treffers en de 1-3 zege was
binnen.
TVO1 ontving Buurse en had zich goed gewapend tegen de – meestal - taaie
Buursenaren. De organisatie sloot goed, de verdediging bleef geconcentreerd
spelen en op slag van rust strafte Stef mistasten vd keeper af, 1-0. Ook na de
thee kon TVO de aanvallende intenties van de gasten neutraliseren. In de 90 e
minuut zorgde Jorn voor het toetje; een demarrage plus verwoestend schot
betekende 2-0. Die was binnen!!
Tussendoor op zat. 11 november; TVO JO17 won nipt van Eibergen met 1-0 en
blijft aan de kop ruiken. Waar ook TVO JO19 de langste adem had bij
BSC/Unisson; Na de 1-0 tikte Jelle V. net voor rust de 1-1 binnen, Bas R. kopte
TVO naar 1-2, de Boekeloers maakten gelijk, maar via 2-3 scoorde Colin de 24, de winst was binnen, prima prestatie!
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TVO1 ontving GFC en zou bij winst op een gedeelde 5e plaats komen. Er was
hoop op minstens een punt, maar het liep anders. Na de 1-1 ruststand
(benutte vrije schop Jorn G.) was GFC de 2 e helft slagvaardiger en scoorde 2x.
In het slotakkoord kon TVO een optisch overwcht niet verzilveren, 1-3 verlies
derhalve
Maar… de TVO handbaldames1 deden onderin goede zaken en boekten prima
winst op RSC met 15-19. Vooral via 5 benutte strafballen maakte TVO het
verschil, mooi toch?
Vervolg Tukkercup; TVO-Eilermark 3-5, voor rust 0-3 waar TVO verdediging
niet was opgewassen tegen snelle vaardige Eilermark spitsen en ook zelf wel 12 goede kansen kreeg. 2e Helft heeft geïmproviseerd TVO team zich prima
staande gehouden; 3-5 eindstand…

PAS OP! SCHRIKDROAD LOOPT ALS EEN SPEER!
Dit najaar spelen we het stuk Pas op! Schrikdroad! De reacties uit de
zaal zijn erg positief en veelbelovend.
Het stuk gaat over de boerderij van Berend Prins, deze is gedoemd ten onder
te gaan. Dit omdat hij zijn land niet mag bemesten vanwege het beschermd
natuurgebied naast hem. Toch zullen zijn kansen keren als wethouder Sjoerd
Post en Tinus Eising menen dat er onder het land van Berend een thermale
waterbron schuilt. Die twee hebben dollartekens in de ogen gekregen en willen
op een sluwe wijze het land van Berend overnemen.
Op de boerderij woont Berend samen met oma en zijn zoon Jan. Jan heeft nog
geen geluk bij de dames. Wel wordt hij begeerd door de hulp in de
huishouding; de lieve maar niet zo charmante Sientje. Tot haar grote verdriet
ziet Jan helemaal niks in Sientje. Daarnaast houdt de op roddels beluste
postbode Lien alles nauwlettend in de gaten. Dit bij elkaar leidt tot spannende
intriges en hilarische situaties.
De kaartverkoop gaat als een speer, alleen voor de voorstelling van 26
november zijn er misschien nog enkele kaarten.
Deze maal slaagt de vereniging, zoals het er nu naar uitziet, er weer in om 9
uitverkochte voorstellingen te spelen in 't Proggiehoes. Mocht u geen kaarten
meer kunnen krijgen adviseren we om onze website, Facebook pagina en de
BBB in de gaten te houden want in het voorjaar zet Levenslust weer een nieuw
stuk op de planken.
www.levenslust.com
www.facebook.com/toneelvereniginglevenslust

Met vriendelijke groet namens levenslust, Aaron Leferink
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Datumbank
24 nov
24 nov
24 t/m 26 nov
26 nov
29 nov
29 nov
1 t/m 3 dec
2 dec
8 dec
11 dec
12 dec
13 dec
15 dec
16 dec
20 dec
21 dec
23 dec
24 dec
2018
6 jan
8 jan
9 jan
10 jan
23 jan
3 feb
6 feb
10 feb
17 en 18 febr
21 feb
6 mrt
6 mrt
20 mrt
21 mrt
24 mrt
10 apr
24 apr
12 mei
18 t/m 21 mei
8 t/m 10 juni
19 juni

Zonnebloem. Najaarsfeest, om 14.30 uur in ’t Proggiehoes
Bekendmakingsavond Prins Carnaval bij Café Halfweg
Toneelvereniging Levenslust; uitvoering blijspel ‘Pas op, schrikdraad’.
Aanvang 20.00 uur
Sinterklaas in Beckum, vanaf 13.45 uur bij ’t Proggiehoes
Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde
OVBO; thema-avond Time Management. ’t Proggiehoes
Station SSF, locatie ’t Proggiehoes
Winterfair Erve het Geurts
Werkgroep Jeugd, aanvang 19.00 uur in ‘ Proggiehoes
Dorpsraad vergadering
Ouderensoos
Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde
Vrouw Actief; Decemberavond, verzorgt door ‘n Hoonhook
Oud papier
Kerstmarkt 17.00-22.00 uur. Locatie: W van Beckum, voorterrein
Kerst met het Brook Duo;20.00 uur, Blasiuskerk
Kaarten € 7,50
Vrouw Actief; Decemberavond, 19.30 uur in’t Proggiehoes
Kerstconcert en kerstviering met het kerstkoor De Noabers,
Aanvang 17.30 uur, locatie H. Blasius
Tennis Nieuwjaarstoernooi in tennishal Veldwijk
Dorpsraad vergadering
Ouderensoos
Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde
Vrouw Actief: Happy Organizing, 19.30 uur in ’t Proggiehoes
Agrarische Filmavond, aanvang 20.30 uur in ‘t Proggiehoes
Ouderensoos
Marathonkaarten kruisjassen, TVO ‘t Geertman
Opendagen van Stichting Historisch Archief Beckum e.o.
Vrouw Actief: Sieraden maken, 19.30 uur in ‘t Proggiehoes
Ouderensoos
Tennis; jaarvergadering in Beckhand
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
Vrouw Actief; dagje uit met de bus
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Vakanties basisschool de Bleek schooljaar 2017-2018
25 dec. t/m 5 jan 2018
Kerstvakantie
26 febr. t/m 2 maart
Voorjaarsvakantie
30 maart t/m 2 april
Paasweekend
27 april
Koningsdag
30 april t/m 4 mei
Meivakantie
7 t/m 9 mei
Extra vrije dagen
10 t/m 11 mei
Hemelvaart
28 t/m 31 mei
Avondvierdaagse
10 juni
1e H. Communie
23 juli t/m 31 aug.
Zomervakantie
Wijzigingen en/of aanvullingen kunt u doorgeven aan r.jannink1@kpnplanet.nl

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

Red levens! Schrijf je nu in voor de AED cursus speciaal voor
jongeren Werkgroep Aed Beckum ❤
❤
❤ —
steunt Hartstichting .
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H. Blasius Beckum weekendvieringen
NOVEMBER
Zaterdag 25 november

18.30 uur

Woord- en Communieviering, T. ter Avest
Spirit

DECEMBER
Zondag 3 december
Zaterdag 9 december

09.30 uur
18.30 uur

Zondag 18 december
Zondag 24 december

09.30 uur
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

GEEN VIERING
Woord- en Communieviering
Pastor Doornbusch/Spirit
GEEN VIERING
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

09.30 uur

Eucharistieviering
Pastoor Oortman

IN DELDEN

Op vrijdag 27 oktober organiseerden wij onze laatste activiteit van dit mooie
kalenderjaar 2017: Thank God It's Friday! Waar we voorheen altijd een
feestavond met band voor de muzikale omlijsting organiseerden, was de opzet
dit jaar compleet anders. Dit jaar stonden er namelijk verschillende Dj's uit
Beckum achter het mengpaneel!
Het welbekende duo Binky & Pegel trapten de avond af, waarop vervolgens
hun goede vrienden MO & Unit ervoor zorgden dat de eerste voetjes van de
vloer gingen. Als afsluiter van deze grandioze avond was er een
debuutoptreden van de Wodkabroers. Zij zorgden ervoor dat de hele zaal van
het Proggiehoes op zijn kop stond! Het was een zeer geslaagde en gezellige
avond en we willen iedereen bedanken voor hun komst!

Groetjes de Jeugdraad Beckum
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Brook Duo Kerkentour ‘De Kasklokk’n zwiegt’

De Kerkentour van het Brook Duo trok in een aantal seizoenen meer dan
20.000 bezoekers naar de kerken om te luisteren naar de winterse vertellingen
en liedjes in het dialect. Het zijn
streekromanachtige belevenissen van
plattelandsfamilies die lief en leed met
elkaar delen. Verhalen waar de kerk en
het kerstverhaal een centrale rol
vervullen.
Schrijver Gert-Jan Oplaat heeft een nieuw verhaal geschreven met de titel: “De
Kasklokk’n zwiegt”. (De Kerstklokken zwijgen). Een prachtige streekroman over
het wel en wee van boerenfamilies vol tradities, cultuur en waarden en de rol
van de kerk. Het verhaal neemt u mee naar de watersnoodramp van 1953.
Datum:
Locatie:
Aanvang:

donderdag 21 december a.s.
H. Blasiuskerk te Beckum
20.00 uur, kaartverkoop a € 7,50 p.p.

Na afloop is er gelegenheid voor een gezellig samenzijn met koffie en glühwein
en de mogelijkheid het boek aan te schaffen dat is vertaald naar het
Nederlands, inclusief oma’s recepten.
Kaarten zijn 21 december vanaf 19.00 uur verkrijgbaar achter in de kerk of in
de voorverkoop op de volgende adressen:
Yvonne’s bakkerswinkel, Past. Ossestraat 30 te Beckum
Jolande ten Thije, tel. 053-5724833; mail: secretariaat@nojg.nl

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

Beckum Beter Bekeken, jaargang 39, nummer 11, 2017
pagina 33

BENNIE GOSELINK GERIDDERD
Een Beckumer die een Koninklijke Onderscheiding ten deel valt, dat zie je
niet vaak. Maar vorige week viel dan die eer te beurt aan een dorpsgenoot,
die tientallen jaren op het gebied van landbouw- en cultuurbehartiging,
alsmede algemene dorps- en kerkelijke zaken zijn sporen heeft verdiend.
En dan ging het veelal ook om bestuurlijke functies. Zoals dat betaamt, was ook nu
deze persoon met een list naar het Wapen van Beckum gelonkt. En inderdaad, de
verrassing was compleet voor hem. Het complot, bedacht door de initiatiefnemers voor
deze huldiging; Hennie en Willy Wijlens en Harrie en Ria Jannink, slaagde met glans. In
de Nunninkzaal werden Bennie Goselink en echtgenote Ine verwelkomd met een warm
applaus door de genodigden. Zijn blik was spreekwoordelijk en hogelijk verbaasd; ‘dus
ík ben het feestvarken en niet Harry Markslag’!

De versierselen zijn opgespeld, vrnl; Bennie Goselink, echtgenote Ine en
burgemeester Kok
Burgemeester Kok van Haaksbergen schetste in vogelvlucht de lange lijst aan
verdiensten van Bennie Goselink. Zitting in een studiegroep ontwikkelingen veehouderij
en werd na een fusie secretaris-penningmeester. Bijna 30 jaar - tot 2008 – voorzitter
van de Dorpsraad Beckum met hoogtepunten als fiets-voetgangerstunnel, rotonde bij
Annink-Pot en woningbouw. Zitting in het oudercomité basisschool en vanaf 1985
jarenlang voorzitter van de ABTB Beckum. Namens de LTO regelen van Zomerfeest
hulpen en het initiëren van de jaarlijkse fietstocht De Boer Op. Wat de laatste jaren
1000 tot 1200 deelnemers telt. Ook had hij 8 jaar zitting in de Haaksbergse
gemeenteraad, waarvan 4 jaar als CDA fractievoorzitter. De laatste ruim 7 jaar is hij
voorzitter van de Locatieraad van de parochie Beckum. Pikant detail; verderop bij deze
huldiging geeft Bennie zelf aan, dat bij alle opsommingen vergeten is zijn eerdere
lidmaatschap van het RABO bank bestuur te memoreren.
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De burgemeester speldde de versierselen op met de daarbij passende
woorden; het heeft Zijne Majesteit behaagd, je vanwege de langjarige
verdiensten voor de gemeenschap te benoemen tot lid in de Orde van Oranje
Nassau. Bloemen waren er uiteraard voor Ine Goselink.

BENNIE ALS LOCATIERAADSLID; VAN ALLE MARKTEN THUIS

Vice-voorzitter Peter Helle van de H. Geestparochie deed ook een duit in het
zakje. Hij memoreerde de constructieve samenwerking met de Beckumer
Locatieraad. Die de laatste jaren grotendeels alleen bezet was door Goselink.
Zijn inzet, met enkele anderen, betekent feitelijk, dat de kerkactiviteiten in de
Beckumer parochie tot op heden nog voortgang kunnen vinden. Zijn kritiek op
de halsstarrige houding van het bisdom werd en wordt daarentegen terecht
gedeeld. Een bittere, maar terechte constatering. Ter illustratie de
betrokkenheid van Bennie bij het parochiële gebeuren in Beckum. ‘Hij was de
laatste tijd ook penningmeester, maaide het gras rond het kerkplein en op het
kerkhof, stelde zich loyaal op bij ontwikkelingen van grondzaken bij TVO
initiatieven en hielp mee bij materiële herstelwerkzaamheden in het
kerkgebouw. Zoals timmerwerk en verbetering van de geluidsinstallatie!’
Ria Jannink heeft die hele Dorpsraad periode met Bennie samengewerkt als
secretaresse en memoreert een aantal zaken en anekdotes uit die tijd. Ze
waren eens in Hengelo als dorpsraad vertegenwoordigers bij een bespreking
met de gemeente en liepen nadien langs de markt. Bennie verwonderde zich
over al die bedrijvigheid en overdaad aan bloemenkramen. Of hij nooit eens
bloemen meebracht voor moeder de vrouw?… Nee, eigenlijk niet… Maar op die
dag ging Bennie overstag en verraste Ine met een fraaie bos bloemen! Het
was fijn werken met het bestuur en er ontstond een sociale band tussen
Bennie, Ria en (de helaas pas overleden) Jan Klein. Dat mondde uit in een
soort kookritueel. Periodiek werd een kook-eetmiddag georganiseerd. Nu had
vooral Bennie weinig kaas gegeten van koken (tot dan toe), maar Jan wijdde
Bennie in in de geheimen van de keuken. Het werden onvergetelijke
kookdagen!
Bennie Goselink had het laatste woord. (zoals een voorzitter betaamt!). Ieleu
had’n mie mooi te pakk’n’, was zijn eerste gedenkwaardige opmerking. Hij was
onder de indruk van het hele gebeuren en memoreerde zijn stelregel; ‘hetgeen
wat je wilt, wat je voor de gemeenschap wilt bereiken moet je nastreven. Die
lijn probeer ik altijd te volgen. En dan is de consequentie dat je vaak van huis
bent, ook niet altijd prettig’. Over niet prettig gesproken, ergens zo’n 2 jaar
geleden kwam Bennie in aanvaring met ‘het bastion’ van het Bisdom. Die
besliste negatief over de aanvraag om de bovenruimtes vd pastorie te laten
bewonen. Een brandmail van Bennie naar het bestuur vd H.Geestparochie
volgde. Ze konden beter helemaal uit de regie van het Bisdom stappen. Met
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die instantie valt niet redelijk te praten, zo ongeveer was de motivatie. De
storm ging liggen na onderling overleg, maar het was helaas wel tekenend
voor de huidige verhouding tussen het bisdom en de onderliggende
parochieverbanden.
Gelukkig werd deze sombere situatie tijdens de huldiging overspoeld door de
positieve sfeer en het grote respect voor het nieuwe lid in de Orde van Oranje
Nassau. Bennie Goselink, die altijd in de rol van voortrekker bij dorpse en
kerkelijke zaken voor Beckum zelf het voortouw nam. En dat veelal deed met
een soort relativeringvermogen, zoals alleen hij die bezit!. Ook bij moeilijke
zaken dus. Met als grootste leidraad; wat moet dat moet in het belang van de
gemeenschap.

Jan Ottink

Vogelvreugd in Beckum
BECKUM - Het seizoen van de vogelshows is weer begonnen.
Vogelliefhebbers uit de regio ontmoetten elkaar bij de vogelshow van
Vogelvreugd in Beckum.
In het Proggiehoes waren 340 kanaries, parkieten en exoten in allerlei
varianten te bewonderen. Bestuursleden Theo Waanders en Hermanno
Scharenborg constateren trots dat de leden van hun vereniging goed bezig
zijn: “Een groot aantal vogels kreeg van de Harrie Scholten uit Beckum sleepte
met zijn vogels de meeste prijzen in de wacht.

Deze maand in één volzin…
In deze verwarde tijd van Russische invloed middels nepmails en andere
gekleurde berichtgeving van de Westerse wereld , het stuurloze FC Twente en
wel-of-niet-dividendbelasting door het kabinet moeten we trachten het hoofd
koel te houden en zijn de positieve ontwikkeling rond het Proggiehoes en die
Koninklijke Onderscheiding van Bennie Goselink ‘een hart onder de riem’ voor
de Beckumer gemeenschap!
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