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 + bijdrage Esther Rouwenhorst
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

40……………………………………01
Een week om niet snel te vergeten ligt achter ons. Wat te denken van
donderdag jl. Toen de orkaankracht heel Nederland en dus ook Twente
teisterde. ‘Merakels biester wear’ dat was het enkele uren. Met als gevolg ook
in Beckum e.o. dak- en gevelschades, gesneuvelde bomen en afgescheurde
takken, stukken steen=-en pannen die van de kerk vielen, TVO vlaggen die bij
de Geertman entree kapot waaiden (of woeien!). Zie ook foto’s op pag. 32!).
Maar enfin, we hebben het weer overleeft. Over tot de orde van de dag;
Beckum Beter Bekeken nummer 1 van de 40e jaargang had geen stormschade
en werd onverstoorbaar geproduceerd…

Lees het en u bent weer op de hoogte van alle plaatselijke
gebeurtenissen!

laatste week nieuws
TVO1 oefende vorige week bij Hoeve V., na een 0-2 ruststand (Stef en e.d.)
scoorde Jelle M. 0-3 en een strafschop voor Hoeve betekende de 1-3 eindstand.
Rustige pot met in 2e deel veel jeugdinbreng bij TVO en slimme acties bij vlagen.
TVO Handbaldames versloegen nr.2 DSVD2 met 17-22 na een 7-12 ruststand’
Ze blijven zo prima in de race!
Bij het TVO Gilde is door een mutatie Guus Asbroek nu officieel Gildelid
geworden, welkom Guus je naam komt op het Gildebord!
Er werd hevig en gezellig gevolleybald op het midwintertoernooi afgelopen
zondag. De 3e helft was ontegenzeggelijk vol sfeer bij het rad van fortuin!

DE VOLGENDE BBB VERSCHIJNT WOENSDAG 28 FEBRUARI
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WAT U LEEST IN DEZE JANUARI BBB
Laatste week nieuws
Inhoudsopgave
Wat brengt ons het nieuwe jaar?
Gemeenschapsgebouwen van Beckum
Kerst in Beckum, het verslag
Eerste mijlpaal; 5 jaar plezierig wonen in de Beukenhof
Griep in de regio en nieuwjaarsreceptie
TVO JO19 wint toernooi
Werkgroep Jeugd laat van zich horen
Winnaars TVO voetvolley
Luk akkefietjes; vergane glorie
AED werkgroep, de stand van zaken
Carnaval Beckumer Ossens; 9-10-11 februari
Twintig voorzetten op Gerard Lansink Rotgerink
Zijlijn
Het kan verkeren; TVO1 handbal in subtop
Nieuw bloed in CDA Hengelo; Bernadette kandidaat
Woningbouw Beckum; nieuwe impuls en
samenwerkingsverband
2e Concert Spirit en Pablo
Stichting Proggiehoes; mutaties en toelichting reserveren
Pitamientjes, jeugd aan het woord, deel2 met Daphne
Vrouw Actief Beckum
Nieuwe voorzitter Zonnebloem Beckum
h. Blasius Beckum weekend vieringen
werkgroep Jeugd; the hunted
Datumbank
Open dagen Historisch Archief Beckum e.o.
Beter bewegen voor de jeugd, een aanrader
Gevelde bomen bij storm achte tenniscomplex
Gezondheidscentrum spreekuren

Geef voor je kerk, geef om je kerk…

Elk jaar toch weer een zinvolle overweging. De Actie Kerkbalans 2018
wordt van harte aanbevolen. Wees trots op onze kerk en de betrokken
vrijwilligers. Dat behoud moet u wat waard zijn, toch?
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Wat was het beste van het jaar 2017 en…
WAT GAAT HET NIEUWE JAAR BRENGEN??
Nou, dat was het dan, 2017 ligt (alweer) drie weken achter
ons. En in die onvermijdelijke terugblik liggen de verkiezingen
van de beste sporter/sportploeg, de beste politicus, de
grootste held, de grootste schlemiel, het mooiste, gelukkigste
moment , het grootste dieptepunt, maar ook de verkiezing van
de beste oliebol van het jaar achter ons.
Ja, vooral dat laatste, dat was wat en hield de gemoederen best bezig. Waar
een mens zich druk over kan maken. Over een bekroning van de beste oliebol,
waarbij willekeur -en jurybeoordeling groot is. Een momentopname die een
oliebolbakker kan maken en breken. En waar hij/zij geen invloed op heeft,
want beïnvloeding is uit den boze. Tenzij hier ook sprake is van matchfixing.
Maar in deze tak van (bak)topsport lijkt mij dat wat te ver gezocht! We mogen
ons gelukkig prijzen met de TVO oliebollenactie organisatie. Gewoon met een
hechte
ploeg
van
voorbereiders,
bakkers,
chauffeurs,
jeugdleden/rondbrengers, logistieke team en schoonmaaksters zo’n 6.000
oliebollen aan de man brengen. Na een kleine hapering bij de start werden
louter heerlijke, smaakvolle bollen gebakken. De jury werd -informeelgevormd door de honderden afnemers. En de vrijwel unanieme mening was;
ook dit keer is de beste oliebol gewoon gebakken in Beckum. Zo, die zit….
Maar nu 2018 dus. De voornemens zijn traditioneel; niet (meer) roken, minder
drinken, meer bewegen, lijnen, meer aandacht voor de medemens. Maar
tegenwoordig ook; verder om je heen kijken, hulp bieden, daar waar de
omgeving dat vraagt, de mogelijk andere mening van je medemens
respecteren. Dus niet de weg van de minste weerstand kiezen en populistische
holle kreten nuanceren. Maar ja, het jaar is nog geen twee weken oud of je
dreigt alweer te vervallen in oude gewoonten. Want de wereld kaapt met de
dagelijkse sombere nieuwsmeldingen op en in de (social) media alle woede en
boosheid weg. We winden ons weer op, voelen ons evenwel tamelijk
onmachtig en laten ons meesleuren. In emoties, die de balans verstoren van
die goede voornemens, die we toch zo oprecht mogelijk in onze gedachten
hadden gepland. Maar ach, even diep ademhalen; het kan nog. Het jaar is nog
lang…..
Daarom, maak er - naar vermogen - het beste van voor je familie, je omgeving
en je gezin!

Jan Ottink
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Denk mee over de gemeenschapsgebouwen
van Beckum

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

Kerst in Beckum

We komen nog graag even terug op het
evenement KERST in BECKUM. We hebben vele
positieve reactie mogen ontvangen. Het weer was
goed, de sfeer was goed en het terrein zag er weer
fantastisch uit. De samenwerking met school was
top, een vernieuwde wandeling en een mooi
muzikaal slot in de tent. De markt was goed gevuld
met 18 standhouders welke zeer uiteenlopende
waar aanboden met voor elk wat wils. Alle
standhouders bedankt voor jullie aanwezigheid en
voor het beschikbaar stellen van een prijs(je) voor het Rad van Fortuin.
Er zijn meerdere kerstwensen in vervulling gegaan. Een meisje gunde haar
moeder een verwenmiddag, we hebben iemand bereid gevonden die hier aan
mee wilde werken. Mama wordt een middagje in de watten gelegd. Iemand
wilde graag met oma en opa naar de Intratuin, ook dat gaat door. Een groepje
kinderen wenste een kerstboom op het schoolplein. De ARKKVB is ingeschakeld
en volgend jaar zal dat geregeld worden. De werkgroep van het kerkhof vroeg
een financiële bijdrage om een bankje op het kerkhof te kunnen plaatsen. Geld
hebben we helaas niet maar we hebben wel iemand bereid gevonden om een
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mooi bankje te maken, deze zal binnenkort op het kerkhof worden geplaatst.
Zo zijn er nog een aantal wensen in vervulling gegaan. Helaas lukte dat niet
voor alle wensen en hebben we een keuze moeten maken. Het Rad van Fortuin
heeft volop gedraaid, er zijn heel wat lootjes verkocht en menigeen heeft een
mooie prijs gewonnen. De hoofdprijzen: een reischeque t.w.v. € 300,- en een
diner bon t.w.v. € 100,- hadden mooie winnaars. We willen van de gelegenheid
gebruik maken om iedereen die, op welke manier dan ook een bijdrage heeft
geleverd, te bedanken. Van ontwerper tot rondbrenger van het drukwerk, de
opbouwploeg van zowel de tent als de kramen, sponsoren van prijzen,
iedereen die geholpen heeft om de kerstwensen in vervulling te laten gaan,
iedereen van en via school, de mensen van de verloting, zowel verkoopsters en
omroeper, de jongens van de muziek, het Wapen van Beckum en uiteraard u
allen die aanwezig waren.
Zonder u was het geen succes geworden! Om Kerst in Beckum te kunnen
organiseren hadden we een tweetal sponsoren o.a. de OVBO (Ondernemers
Vereniging Beckum & Oele) die met hun bijdragen dit evenement mede
mogelijk hebben gemaakt. Ook hen willen we heel hartelijk bedanken. Er is
een klein financieel overschot, dit bedrag gaan we gebruiken voor de
opstartkosten van KERST in BECKUM in december 2018. We hopen dat u allen
dan ook weer aanwezig zult zijn. Uiteraard houden we u op de hoogte!

Werkgroep KERST in BECKUM

Taarten van De Bleek
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Vijf jaar plezierig wonen in De Beukenhof
Het is goed toeven in De Beukenhof. Vijf jaar geleden werd het
appartementencomplex, ooit bedoelt als woon-zorgcomplex,
opgeleverd. Reden voor bewoners Henk ter Braak en Egbert Pasman
om de balans op te maken en het beeld bij te stellen van De
Beukenhof, dat ook wel eens als bejaardencentrum wordt aangeduid.
Ten onrechte, menen de mannen. “Dat hier ook bejaarden wonen, maakt dit
complex niet tot een bejaardenhuis”, stelt Egbert, die samen met Henk een
inkijkje geeft in het appartementencomplex.
Egbert en Elly verruilden hun woning aan de Pastoor Geertmanstraat dit
voorjaar voor een appartement in De Beukenhof. “Ons huis werd te groot. We
wilden graag kleiner wonen, bij voorkeur in Beckum. Dit appartement voelde
direct als een warme jas en dus werd ons huis in de krant gezet.” Henk,
bewoner van het eerste uur, knikt instemmend als Egbert vertelt over de
verhuizing en de bewuste keuze voor De Beukenhof. “Dat is belangrijk”, meent
Henk. “Als je een keer anders wilt wonen, maak dan de keuze op het moment
dat je dat samen nog kunt. Want als je zelf niet meer kunt kiezen wordt die
keuze voor je gemaakt.”
In 2012 verhuisde Henk samen met zijn echtgenote van Hengelo naar Beckum.
In dat jaar zette hij het makelaarskantoor dat hij samen met zijn zoon had in
de etalage. Als voetballer bij TVO kende hij het dorp en zijn vrouw wilde graag
naar De Beukenhof. “We dachten dat we daar niet voor in aanmerkingen
zouden komen omdat we niet in Beckum of Oele woonden.” Toch ging Henk
het gesprek met Welbions aan en inmiddels wonen hij en zijn vrouw alweer vijf
jaar naar volle tevredenheid in het wooncomplex aan de Appelhof. “In een
appartementencomplex dat veilig is, ook als een van ons alleen komt te staan.”
En er zijn nog meer voordelen, vertellen de heren. De bewoners van De
Beukenhof zien om naar elkaar, accepteren elkaar en houden rekening met
elkaar, ongeacht de leeftijd. Die varieert in het complex van midden 20 tot een
eind in de 90. “Ja, er wonen hier voornamelijk senioren, maar deze
appartementen zijn voor iedereen. Een leeftijdsgrens is er niet”, vertelt Henk,
die geen verschil ziet met wonen aan bijvoorbeeld de Meester van
Manenstraat, waar 70-plussers ook buren zijn. “Maar wacht, er is toch één
verschil”, merkt hij lachend op. “Hier hoef je de tuin niet te doen. En als je dan
toch wilt grasmaaien, dan ligt het grootste grasveld van Beckum hier naast de
deur”, vertelt hij met een hoofdknik naar de voetbalvelden van TVO.
De Beukenhof telt 15 appartementen, waarvan 9 in de sociale sector. Eén
appartement staat momenteel leeg. Dat zal niet lang meer zo het geval zijn,
menen de beide mannen. “Het kleinschalige van dit complex maakt dat het
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hier prettig wonen is”, stelt Henk. “We kennen elkaar en begroeten elkaar.”
Geborgenheid en veiligheid, benadrukt Egbert nog een keer. “Dat alles
middenin het groen, met een gezondheidspost op loopafstand en alle andere
voorzieningen binnen een straal van 7 kilometer. En dat er geen supermarkt is?
Albert Heijn en Plus brengen de boodschappen hier gewoon aan huis.”

De Beukenhof; “een voorrecht om hier oud te mogen worden”!
Harry Rupert, directeur van Welbions, deelt de mening van Egbert en Henk.
“Dat De Beukenhof een complex alleen voor ouderen zou zijn, is een
misverstand”, meent hij. Langer in het dorp kunnen blijven wonen is volgens
hem namelijk niet alleen van toepassing op ouderen, maar op alle Beckumers
die een woonruimte in het dorp zoeken. “Er zijn zorgen over het uitvliegen van
Beckumers. Dit complex vormt een mooie manier om inwoners in het dorp te
houden en om nieuwe inwoners te verwelkomen.” Want de appartementen in
De Beukenhof worden dan wel bij voorrang aan Beckumers aangewezen, maar
Welbions laat geen woning leegstaan als er geen vraag is vanuit het dorp,
benadrukt de directeur. De woningbouwcorporatie heeft zich destijds ingezet
voor de bouw van het complex vanuit de dringende vraag uit Beckum. “Er was
behoefte aan een complex met mooie appartementen. Op basis van die
behoefte is De Beukenhof gerealiseerd. En de kwaliteit is er naar”, meent
Harry, die net als Egbert en Henk pleit voor een gemêleerde groep huurders.
“De Beukenhof biedt een mooi uitzicht, geborgenheid en veiligheid. Daarmee is
het complex een mooie aanvulling op de andere woningen in Beckum en biedt
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het alle inwoners de mogelijkheid in het dorp te kunnen wonen. Zo is het
bedoeld en zo moet het ook.”
Voor Henk en Egbert is het duidelijk. Ze hebben met De Beukenhof de juiste
keuze gemaakt en raden Beckumers die van woning willen ruilen een
appartement aan de Appelhof van harte aan. Daarbij maken de heren een
royaal gebaar. “Open dagen kennen we niet, maar bel gerust als je een keer
binnen wilt kijken.” Leeftijd speelt daarbij geen enkele rol, benadrukken de
mannen nogmaals. “Je hoeft niet oud te zijn om in De Beukenhof te wonen,
maar het is wel een voorrecht hier oud te mogen worden.”

Esther Rouwenhorst

De Griep Greep Nadrukkelijk Om Ons Heen
Jeemig, dat gaf me een toestand vanaf de Kerstdagen tot voorbij de
jaarwisseling. Mede door de exeptioneel sombere, natte en winderige
weersomstandigheden werd een aanslag gepleegd op de fysieke
gezondheid van veel mensen. Maar na menige hoestbui, passende
medicijnen en uitzieken kon men er weer tegen aan.
De Nieuwjaarsreceptie in het Proggiehoes kende hetzelfde jaarlijkse
traditionele recept. Bezoekers werden opgewacht door ‘een ARKKVB veteraan’,
daar schreef je weer een eigen kerstkaart voor volgend jaar, betaalde € 5 en
de ARKKVB kan straks voor Kerstmis weer kerstbomen plaatsen op de bekende
locaties in Beckum! Oud bestuurders van de zomerfeesten, afgewisseld door
huidige bestuurders + vrijwilligers van Stichting ‘t Proggiehoes zorgden voor de
tapbezetting en organisatie. Het liep gaandeweg aardig vol en de stemming
was opperbest. Een mooie start van het nieuwe jaar dus.
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TVO JO19-1 wint toernooi in De Lutte

TVO heeft dit jaar weer met diverse teams deelgenomen aan het boarding toernooi bij
SV De Lutte. TVO JO19-1 wist er als enige TVO ploeg de eerste prijs binnen te halen.
Op de slotdag wisten ze onder meer in de finale overtuigend met 4-1 van gastheer De
Lutte te winnen. Proficiat jongens!

Het winnende team TVO JO19-1 in De Lutte (foto; Facebook)

Even een berichtje van Werkgroep Jeugd

We zijn het seizoen goed begonnen met ruim 35 kinderen, een mooi en gezellig aantal.
De eerste avond zijn wij in het Proggiehoes met een speurtocht en een bingo
begonnen. Voor de jongste groep was dit de kennismakingsavond voor Werkgroep
Jeugd. De speurtocht was spannend en de bingo was ook geslaagd. Maar het gezellig
bij elkaar zijn is het belangrijkste! De tweede avond zijn we een avondje uit geweest,
en wel naar Preston Palace naar de indoor kermis. Eten en drinken en draaien tot je
misselijk bent.. We zijn hier niet gekomen zonder de hulp van de ouders. Onze dank
voor de meerijders! Onze derde avond van het seizoen is de sinterklaasavond, die we
met hulp van de dorpsraad hebben kunnen realiseren. De avonden van Werkgroep
Jeugd kunnen we realiseren met een kleine bijdrage van de kinderen. En wij krijgen
soms bijdrages van andere verenigingen, waarvoor onze dank groot is! Ook proberen
we zelf via andere wegen wat te 'verdienen'.
In de periode van 29 januari tot 25 februari is de opbrengst van de donaties van de
statiegeld flessen bij de Jumbo in Haaksbergen voor Werkgroep Jeugd. Dus hopen wij
dat wanneer u lege flessen wegbrengt, u nog aan ons denkt. Het geld zal goed besteed
worden.

Namens de leiding van Werkgroep Jeugd, Irma, Nicole, Diane en Gini
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We’re hiring!

Voor uitbreiding van ons team is Eastern Plaza | Bentelo per
direct op zoek naar enthousiaste parttime horecatoppers! Weet je
van aanpakken, wil je in de horeca werken en ben jij dé persoon
voor deze job? Stuur je cv naar mariska@easternplaza.nl

TVO Voetvolley

Het jaarlijkse TVO voetvolley
leverde veel technische
hoogstandjes op.
Uiteindelijk wist dit topteam
het toernooi te winnen!.
Van links naar rechts: Sjoerd,
Maik, Dennis en vooraan Jorn

Luk akkefietjes

Deurne, braandnettel, metershoge kwekwe, weelde strük’n en beum’ anwas.
Dat greuj’t ommoal bie, oawer en tuske de brokstuk’n van de vroogere
boerderieje van Ottink Mans. Waor ze in de gloriejoar’n eind 50-begin 60 wál ‘n
eas’n televisie had’n . dat was zo’n klein towstel verstopt in’ keske an de
muure. Beweengde zwat-wit beeld’n, vol snee en grieze streep’n. Doar mos’n
wie bie wean, dat mos’n wie. Wie schoom’n deur de düstere kök’n oonder ne
leege stiele in de vüürkamer. Doar haj’t vriegezel’nvolk van OttinkMans zitt’n.
Graare bestrits met de beene um ne kachel min in de kamer. Den reur’n met
knoesterige haane met ’n sleef deur ‘n brouwsel van braandnettelsoep en spek
zwoerd’n in ne groot’n kettel hen. Getjaan zat in’hook en bekeek aln’s van
ofstaand. Truike zat bie’t raam en neij’n met de haane ne bokse veur’t
kealsvolk. Greedske zat pal noast den televisie en dear verslag. ‘Dee streep’n
op ’t schaarm dat zit um neet in’t towstel, dat is ne Grundig mo’j wett’n.’ Hee
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keek oons deurdringend an met dee kraaloong’en de pet scheef op’. Langs
ziene kinnebakk’n leep ‘n broen voar van den proemtebak nor daalten. Wie
kreeng eas ne mokke lauwe koffie met ne dikke loage vlie’j d’rop. ‘t Kos’n
fleenk kauw’n um aln’s vot te krieng’, dat kos’n ‘t… Herman de bakker was nig
in hoes, den was in’ natuur op zeuk nor wörmkes, pier’n en weelde
miecheemp’n. D’r Schient tondertied nog ne zesde vriejgezel’n breur heb’n
ewes, mer den kwam ie nooit te zeen. Tiens joa, ‘n naa bezeunder man den’t
daglech nooit heffe zeen. Het schient dat hee ‘n good wies naa kepot hare,
mar afijn… Dat spöln zich ommoal of in de 50-60er joarn bie’j de vriejgezel’n.
Ze leam hun eigen leam in’natuur. Herman kwaamp nog mangs in de
bewoonde weareld en har zich ton al ‘n auto anneschaft. Ne Fiat 600, twintig
joar oold, den ston oonder ‘n ofdak te verroester’n en is nooit ebroekt. Nogal
wiedes’; Herman har gin riebewies… Ok ne melkmesien wön ekoch, mer bie de
easte kear anspan’n van de beeste an één kaante van de mesiene, vleug ‘t
hele zaakje understeboam… ze hebt ‘m nooit mear ebroekt… Getjaan gung
doarnoa dagelijks hen haandmelk’n nor de breeriet. Zo bleef d’r joarnlaank van
allerlei mesienwark teumig stoan tuske de strükn. Ne trekker, heujschudder en
harke, kruwaangs, bascule, deegmesiene en aander antiek’n pröttel. Greedske
was ‘t ondeungste van ‘t stel en maak’n oons bange aw dagelijks langsleup’n
nor de schoole. ‘D’r zit ne iepron in de buske’ woarschuw’n Greedkske dan. Tot
heed’n ten dage wee’w nog nig wat n iepron was. Mer hee was wal de man
den’ easen televisie har anneschaft. Vol snee en grieze streep’n, mer ‘t zat um
neet in’t towstel zear e… Zestig joar later is’t doar ne stear, waor aln’s kats
bie’t oole is e bleem’n. De boerderieje en bakkerieje van OttinkMans. Aln’s
compleet in make zak’t, vergoane glorie, een natuurlijk monument, weggezakt
in de overwoekerende loage van beume, strukk’n en braandnettel…

HekselmesienHarry

Stand van zaken werkgroep AED
Financiën:
De collecte heeft €735,- opgebracht!!!
Inmiddels hebben we voldoende in kas
om de AED’s te kunnen vervangen,
waarvoor dank! Uiteraard proberen we
dat nog eventjes vooruit te schuiven
(voor zover we dit veilig kunnen doen).
Ook willen wij alle collectanten bedanken
voor hun inzet!
Voor het Leerproject Jongeren en
Hartveilig Beckum en Oele hebben we 1/3 deel van het bedrag toegezegd gekregen.
Suggesties voor financiering voor het overige deel zijn welkom. Aanmelden voor een
nieuwe cursus, ook niet-jongeren, kan via aed-beckum@outlook.com

Werkgroep AED Beckum
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Twintig voorzetten op….

Gerard Lansink Rotgerink

Lansink Rotgerink, een ‘dubbele’
naam die ondertussen aardig is
ingeburgerd in Beckum. We
kennen hier ook Heuker of Hoek,
Grootte Bromhaar en in de regio
Grote Bevelsborg en Vennegoor
of Hesselink. Om maar eens een
paar
zijpaden
te
noemen.
Lansink Rotgerink komt van
oorsprong van de kant van
Weerselo, maar de huidige
generatie
komt
zonder
uitzondering van oorsprong oet
Boorn. En aan de Pastoor
Eppinkstraat in Beckum woont
Gerard Lansink Rotgerink met
vrouw Karin, tweeling Luuk en Fleur en de jongste; Bente. Juist, zo is
de cirkel rond.
Gerard was oorspronkelijk actief voetballer bij NEO, waar hij in het 14 e
(veertiende!) elftal jarenlang zijn kunsten vertoonde. Ik heb hem toentertijd al
eens gevraagd, of hij niet bij TVO wilde spelen. Maar Gerard was honkvast en
bleef als voetballer NEO trouw. Dat kan natuurlijk, gezien zijn hechte
kameradengroep aldaar. Toen hij een tijdlang in Beckum was gesetteld en
vanwege de leeftijd zijn actieve voetbalcarrière teneinde liep, was het tijd om
hier zijn voelhorens uit te steken.
Ook al gezien zijn affiniteit met het sociale, culturele en organisatiegebeuren
pakte Gerard een aantal taken op in onze gemeenschap. Zo zat hij in het
bestuur van de Zomerfeesten, was hij medeoprichter en de eerste voorzitter
van de DCB, zes jaar lang secretaris van TVO Voetbal. Die taak vervulde hij
met verve.
Ook heb ik hem eens gevraagd om lid van het TVO Gilde te worden. Maar
vooreerst achtte hij dat een brug te ver. Gerard had zo zijn bedenkingen over
de (in zijn ogen té) vrijblijvende opzet van dit Gilde. Hij is meer van de regels
en verantwoordelijkheden op papier zetten. Terwijl het TVO Gilde juist de
kracht heeft om vanuit spontaniteit en hart voor de Beckumer sport te
opereren. En daar was hij gevoelsmatig nog niet aan toe; ook dat kan
natuurlijk! De laatste jaren heeft hij samen met anderen, Beckum.nl op
internet nadrukkelijk gestalte gegeven. Op de Facebookpagina Beckum NL,
wordt het Beckumer nieuws dagelijks gevolgd en gevuld door een heel team
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Beckumers. Ik meen dat er momenteel zo’n 900 volgers zijn, niet slecht voor
ons dorpje, die dus duidelijk in een behoefte voorziet. In een commissie die de
mogelijkheden tot haalbaarheid en vooral betaalbaarheid van een kunstgras
voetbalveld onderzoekt, heeft Gerard een prominente rol.
Zijn kennis en het overleg leidden tot de conclusie, dat de gemeente weliswaar
dat in het vooruitzicht gestelde veld wel wil aanleggen maar dan met een
volstrekt onhaalbaar financieel plaatje. Zeker gezien de toekomst van Beckum;
zie de vergrijzing en daling (jeugd)ledental bij de sportafdelingen. Gerard is
soms eigenzinnig, positief kritisch en bedachtzaam, maar per saldo immer een
betrokken, plichtsgetrouwe dorpsbewoner die SAMEN hoog in het vaandel
heeft en waar Beckum trots op mag zijn.
Tijd voor de Twintig Voorzetten op Gerard Lansink Rotgerink.

Leeftijd/gezin/beroep/hobby’s:

54 jaar oud, getrouwd met Karin, kinderen: Luuk 18, Fleur 18 en Bente 14.
Beroep EHS Specialist (veiligheid, gezondheid en milieu). Hobby's; samen
organiseren en genieten van de mooie dingen in het leven.

De sportcarrière en het hoogtepunt:

De saamhorigheid en gezelligheid die we hadden bij NEO 14. We ondernamen
veel en meestal was er een vaste kern die van alles en nog wat organiseerde;
benefietwedstrijden, interlands bezoeken met een bus vol kennissen, naar het
EK schaatsen en nog veel meer...... En o ja, ooit werden we kampioen met Het
Veertiende.

We zien je wekelijks nog zaalvoetballen in de sportzaal, hoe gaat dat?

Het voetbalniveau op zich is matig tot slecht maar dat past, op een paar
uitzonderingen na, wel bij de donderdagavondclub. Nadien napraten bij Bennie
over actuele zaken in en rondom Beckum.

Van Borne naar Beckum, van NEO naar TVO; hoe voelde dat?

Beckum en de manier waarop we hier met elkaar omgaan, het overzichtelijke,
de ligging, de kansen, het WIJ gevoel maakte die overstap heel gemakkelijk. Je
zit hier direct tussen de gemeenschap, als je daar maar iets voor open staat.
Van NEO naar TVO... nou daar zat een flink aantal jaren tussen hoor! Bij TVO
merk je, zijn verschillende stromingen actief die niet altijd op een lijn zitten en
ook in de gemeenschap soms weerstand oproepen. Niet altijd bevorderlijk om
het dorp en de club vooruit te helpen en de realiteit ons dorp, met een open en
realistische blik, onder ogen te zien... maar er zijn lichtpuntjes. Leren kost tijd.
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Vertel eens iets over je beroep;

Ik doe wat ik écht leuk vind, het vergroten van arbeidsveiligheid en verlagen
van milieuoverlast van het bedrijf waar ik werk; Pentair in Enschede (tegenover
de Grolsch). Hiervoor deed ik dat vijf jaar bij de buren van Pentair (Zeton). Het
is de grote uitdaging om in een bedrijf van ruim 300 personen het besef van
veiligheid te vergroten. Iedereen gezond naar huis is iets wat iedereen wil,
maar niet iedereen lukt. Werken aan het vergroten van het belang om veilig te
werken en geen overlast te creëren voor de toekomstige generaties is wat ik
leuk vind. Je hebt contacten in het hele bedrijf en spreekt allerlei mensen. En
mét die mensen moet je het doen.

De huidige maatschappij zit met flexcontracten, bitcoins etc. ingewikkeld in
elkaar:
Ach, dat alles verandert, past nu eenmaal bij de vooruitgang. Ook al is niet
elke nieuwe ontwikkeling een verbetering, maar stel je eens voor dat er geen
internet bestond.

Dan die kunstgrasveldkwestie bij TVO, zien we nog licht in de tunnel?

De planning van de gemeente zegt 2019, maar de voorwaarden die sinds
sportnota van 2014 gelden, maken het nogal moeilijk. De leefbaarheid van
gemeenschap staat onder druk en het niet onderkennen van deze situatie
het stadhuis moet echt veranderen. Als Beckum wordt behandeld als wijk
de verenigingen als een stadsvereniging komen we in Beckum niet verder.

de
de
op
en

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?
Tja, ook dit relaas ging digitaal en dat bespaart tijd.... maar ik zie ook dat
mensen bij elkaar zitten en continu dat ding grijpen, ik maak me daar zelf ook
schuldig aan. Vaak niet goed, maar het is natuurlijk niet meer terug te draaien.
Het is vooruitgang met ook een grote impact op je naaste omgeving.

Moeten we het nog over Trump hebben of…..:

Trump is niet de man van SAMEN en daarom niet mijn type.

De leefbaarheid van Beckum, nieuwe dorpsplan, politieke opstelling gemeente
en provincie; komt er nog een daadwerkelijke oplossing?

Ik ben van mening dat de gemeente zich ongelofelijk passief opstelt als het om
Beckum gaat. De gemeente heeft het Dorpsplan mede ondertekend, dat wel,
maar de invulling komt van ONS Beckumers, niet van de politiek of
ambtenaren. Politiek gezien (aantal stemmers) is ons dorp ook niet interessant.
De raadsleden liggen vooral met elkaar overhoop, zelfs in de eigen partij. Met
oplossingen komen... niet voor Beckum. Men heeft geen plan voor Beckum. De
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gemeente leunt achterover als het om Beckum/Oele gaat en prijst onze
betrokkenheid en zelfredzaamheid, maar NIEMAND op het stadhuis is bezig
met een plan voor Beckum. Ik vind dat persoonlijk schandalig. Misschien
moeten we ons als dorp eens wat minder coöperatief opstellen en alleen maar
vragen wat het gemeenteplan is voor Beckum en Oele?.... De leefbaarheid van
Beckum staat op het spel, welke politieke partij heeft er iets concreets in haar
verkiezingsprogramma staan?? Als er al twee regels over Beckum/Oele in
staan, zijn ze vaag en niet concreet.

Geef de goede volgorde: Na het wakker worden ga ik eerst toiletteren/radio
aanzetten/ontbijt maken/krant lezen/hond uitlaten/(of anders):
De volgorde klopt op de hond na, dat moet zijn kippen voeren

We hebben het in Beckum en bij TVO goed voor elkaar maar……

Nu nog een gemeentelijk woningbouwplan voor starters om iets te doen aan
de dalende leefbaarheid van onze samenleving. Denk je dat er in welke andere
wijk in Hengelo dan ook, gevraagd is aan bewoners om de ladder van
duurzame verstedelijking af te werken?? Tuurlijk niet, maar wel bij ons.

Hoe zou je je karakter het best kunnen omschrijven; is het glas half vol of half
leeg;
Halfvol.

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

Bewondering voor iedereen in de zorg, mensen die echt geven om mensen en
hen helpen vanuit een vanzelfsprekendheid, vaak ook nog vrijwillig. Ik heb een
hekel aan egotrippers die eigen belang op de eerste plek hebben en dat ook
nog eens slim verpakken. Acteren alsof ze je grootste vriend zijn en jou dan in
een ander ‘belangrijker’ gezelschap plotseling niet meer blijken te kennen.

Bord erwtensoep, stamppot, pasta, diner bij kaarslicht of Chinees:
Het mag allemaal.

Humor is Van ’t Hek, Zondag met Lubach, mr. Bean, Finkers, Jochem Myer
of……:
Finkers en soms Lubach.

Favoriete tv programma’s en muziek:

Planet Earth of een documentaire op TV, muziek van AC/DC, Rammstein,
Queen, U2 en nog veel meer.

Je zou wel eens een verre reis willen maken naar……
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Elk land met een mooie natuur en gezellige steden, maar laten we niet
vergeten hoe mooi het rondom ons dorp is.

Ze kunnen me ’s nachts wakker maken voor….
Een optreden van AC/DC op ’t Ossenveeld.

Blessuretijd; een laatste boodschap:

Laten ons in Beckum niet langer met een kluitje het riet in laten sturen en de
balans opmaken; welke politicus of politieke partij in Hengelo heeft de
afgelopen jaren iets voor Beckum gedaan/bereikt???

Zijlijn……
De beste wensen. Zondagmorgen waren wij, de Ruperts met aanhang,
uitgenodigd bij Paulien en Joop Jongman voor de nieuwjaarsborrel. Het was
gezellig. Het viel me op dat na de goede wensen er allerlei kwalen langs
kwamen. Tja, de familie wordt ouder maar zolang er nog aan gesleuteld kan
worden moeten we het er mee doen. Allerlei verhalen kwamen langs. Van
mezelf herinner ik nog dat ik jaren geleden een maand in het ziekenhuis heb
gelegen. Een operatie met wat complicaties. De derde week kwam de specialist
langs het bed en vond dat ik er goed uitzag. Ik antwoordde dat het wel uit een
doosje kwam. De dokter: "Het feit dat u aan het doosje hebt gedacht is al een
goed teken". En zo is het, de natuur of uit een doosje, allemaal ‘n gezond
2018.

Rie Menkehorst

Het kan verkeren….

De TVO1 handbaldames hadden op 7 januari geen kind aan het Drentse Borger. Waar
de competitieopening nog een zware kluif was met slechts een 21-20 thuisoverwinning,
hadden de TVO dames de oliebollen aanmerkelijk beter verteerd en walsden over de
Drentse opponent heen met de niet mis te verstane cijfers van 10-36 na een ruststand
van 5-16. Op alle fronten heerste TVO en speelde in hoog tempo naar deze
monsteroverwinning. Britt meldde; ’Marloes ten Dam was maar liefst trefzeker met 14

doelpunten (waarvan zo’n 10 strafworpen!) Plek op ranglijst nu gedeeld 5e, verschil met
plek 3 en 4 is bijna nihil (2 punten). Volgende week spannende wedstrijd tegen de
koploper en die week erop tegen de nummer 2’.

Dat geeft de burger moed voor de slotserie in de hoofdklasse A. TVO heeft de subtop
binnen handbereik en dat is vooralsnog een prima prestatie van onze dames
hoofdmacht onder leiding van coach Nicole Wielens.
Een week later tegen de koploper dus. Zenderen Vooruit, dat was andere kost. TVO
begon sterk, 14-10 voorsprong met rust. Maar de koploper zette TVO vast en via 15-15
ontspon zich een spannende pot, waarin de bezoekers in de slotfase net iets meer geluk
hadden en met een punt verschil de zwaar bevochten winst binnenhaalden, 20-21.

BBB redactie

Beckum Beter Bekeken, jaargang 40, nummer 1, 2018
pagina 18

Nieuw bloed in CDA bij gemeenteraadsverkiezing
Het rommelt al een tijdje binnen het CDA in Hengelo. Daar hoef je
niet omheen te draaien. En dat die persoonlijke controverses breed in
de pers worden uitgemeten, getuigen van diep liggende meningsverschillen. Waarbij vooral de geciteerde teksten zorgen baren.
Wat vooral zorgelijk is, dat de aangestelde ‘wijze’ oud CDA-ers schijnbaar geen
gelukkige regie voeren en er in ieder geval niet in slagen om iedereen
binnenboord
te
houden.
En
nou
zijn
net
ook
nog
de
gemeenteraadsverkiezingen in maart aanstaande.
In dit ongelukkige gesternte moet nu het CDA Hengelo zich toch profileren als
een partij met wijze kandidaatsraadsleden die als één blok het belang van de
burger voorop gaan stellen. En dan ook het belang van de Beckumer burger.
In dit kader is het positief dat Bernadette Morskieft -jawel onze BBB
medewerkster(!)- zich kandidaat stelt als nieuw raadslid. Nooit verkeerd dat we
straks voor Beckum-Oele weer rechtstreeks een vertegenwoordiger hebben in
de Hengelose gemeenteraad.
Het schijnt dat Bernadette (met potlood) op de 7 e plaats wordt gezet, wat
inhoudt dat ze wellicht in de huidige verhoudingen qua grootte niet gekozen
zou worden in de nieuwe CDA gemeenteraadsfractie. Maar het kan verkeren;
een frisse wind, een nieuw gezicht, wie weet. Bovendien is er ook nog zoiets
als voorkeursstemmen krijgen. Dus het woord (en de daad!) is aan Beckumers/
Oelenaren. Rechtstreeks vertegenwoordiging in de gemeenteraad met direct
invloed op heikele onderwerpen, onder andere het buitengebied aangaande,
moet ons wat waard zijn!!
Bernadette Morskieft is er in ieder geval klaar voor. Ze is nuchter en realistisch
genoeg om te beseffen dat er aanvankelijk (formele) hobbels zullen zijn. Ze zal
zich eerst bescheiden opstellen maar niet zomaar uit het veld laten slaan. Dat
is haar karakter ook. Tact waar nodig, maar helder en duidelijk!
Zo ook haar eerste reactie op de vraag: Waarom kandidaatstelling voor de
gemeenteraad?

Bernadette Morskieft ‘positief en vol goede moed’
“Klopt inderdaad. Heb me kandidaat gesteld als CDA raadslid. Mooie nieuwe
weg inslaan die ik goed kan combineren met mijn werk. En het is denk wel van
belang dat Beckum/Oele vertegenwoordigd blijft. Is het niet in de raad, dan
wel achter de schermen want ik heb aangegeven dat ik wel wil doen als er niet
genoeg voorkeurstemmen zijn. Achter de schermen kun je ook invloed
uitoefenen en dan doe ik wat ervaring op voor een eventuele volgende keer,
als het CDA mij dan op de lijst wil hebben. Dus ik vind het wel leuk en
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interessant. En waarschijnlijk kan ik mezelf ook geregeld voor mijn hoofd slaan
als ik me afvraag waar ik nu weer in terecht ben gekomen. Maar dat hoort er
ook bij. Niet opgeven!”

Jan Ottink

Woningbouw in Beckum

Dorpsraad Beckum en KROON Kennisteam
tekenen samenwerkingsovereenkomst –
Op maandag 8 januari hebben de Dorpsraad Beckum en KROON
Kennisteam uit Zenderen een samenwerkingsovereenkomst getekend
om op die manier de woningbouw in Beckum een vervolg te geven.
KROON Kennisteam zal, in nauw overleg met de Dorpsraad en de
gemeente
Hengelo,
de
verschillende
mogelijkheden
voor
woningbouwontwikkeling in Beckum onderzoeken en verder
uitwerken. Het doel is om in 2020 de eerste woningen op te leveren.
Onderzoek woningbouwmogelijkheden in Beckum
De getekende overeenkomst tussen de Stichting Dorpsraad Beckum en KROON
Kennisteam is een zeer belangrijke formele stap die is genomen om vervolg te
kunnen geven aan de woningbouw in Beckum. KROON is een adviseur die
grond- en gebouweigenaren, adviseurs, aannemers en eindgebruikers bij
elkaar brengt en heeft daarmee alle expertise in huis om dit
omvangrijke project op zich te nemen. In nauw overleg met de Dorpsraad en
de gemeente Hengelo zullen de woningbouwmogelijkheden worden onderzocht
en voortgezet.
Vertrouwen in expertise
De Dorpsraad en Werkgroep kleinschalige woningbouw hebben alle vertrouwen
in de expertise van KROON. Zij hebben zich gepresenteerd als een betrokken
partner die over de juiste knowhow beschikt die nodig is om woningbouw in
ons dorp te realiseren. De Dorpsraad en Werkgroep zijn nauw betrokken bij
alle stappen in het proces en zullen als klankbord fungeren voor zowel KROON
als de gemeenschap.
Passende woningbouw
De werkgroep kleinschalige woningbouw heeft KROON betrokken bij de
zoektocht naar ontwikkelmogelijkheden binnen Beckum. Het doel is om de
leefbaarheid van Beckum in stand te houden en te bevorderen. Dit is alleen
mogelijk als er ook geschikte woonruimte beschikbaar is voor de gemeenschap
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van Beckum. Daarnaast is er vanuit de kern Beckum een grote behoefte aan
passende woningbouw voor onder andere starters en senioren.
Locatie- en behoeftenonderzoek
Binnen enkele weken zal door KROON een website worden gelanceerd om de
actuele woningbehoefte in Beckum te peilen. Op stedenbouwkundig gebied zal
KROON in samenwerking met de Gemeente Hengelo diverse locaties
onderzoeken en bekijken of deze in aanmerking komen voor de invulling van
woningbouw. Volgend op dit onderzoek zullen er gesprekken gevoerd worden
met grond- en/of gebouweigenaren.
2020 oplevering eerste woningen
Nadat bekend is welke locatie het meest geschikt is en overeenstemming is
bereikt met grond- en/of gebouweigenaren zal in samenwerking met
belanghebbenden en de gemeente Hengelo de bestemmingsplanprocedure
opgestart worden, waarna het doel is om in 2019 te starten met de realisatie
en in 2020 de eerste woningen op te leveren.

U wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen via Beckum Beter
Bekeken en Beckum.nl.

Spirit en Pablo koor zingen Top 2000
De top 2000 is niet meer weg te denken uit de laatste week van december. Op
29 december 2017 organiseerden de koren Pablo uit Haaksbergen en Spirit uit
St. Isidorushoeve/Beckum voor de vierde keer een Top 2000 viering. Samen
werd stil gestaan bij het thema ‘Hoop’ en zongen de koren onder leiding van
Mariëtte Waanders diverse nummers uit de Top 2000, passend bij dit thema.
Aangezien er veel tijd zit in de voorbereidingen van deze viering zijn we van
mening dat het mooi is om deze viering nog een keer uit te voeren en dan in de
H. Isidorushkerk in St. Isidorushoeve. De voorganger is Jan Bouwmeester. Dit
staat gepland op 26 januari 2018 om 19.30 uur . De kerk is geopend om
19.00 uur. De entree is uiteraard vrij, er is ruimte voor een vrije gift bij de
kerkdeur.
We hopen u allen te mogen ontmoeten deze avond.

SPIRIT en PABLO
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NIEUWS van Stichting ‘t Proggiehoes
Allereerst willen we u allen namens Stichting ’t Proggiehoes een heel
goed, gezond en succesvol 2018 toewensen!
Binnen Stichting ’t Proggiehoes gaat er wat veranderen.
Harry van Bemmelen heeft m.i.v. 1-2-2018 een nieuwe baan gekregen
waardoor hij van zijn hobby zijn werk kan maken.
Voor zijn werk zal Harry veel in het buitenland verblijven waardoor het voor
hem niet mogelijk is om dit te combineren met zijn werkzaamheden voor ’t
Proggiehoes. Uiteraard zijn wij blij voor Harry, maar dit betekent voor ons dat
we stukje kennis en ervaring “kwijt” raken.
Gelukkig is via de digitale snelweg makkelijk verbinding te maken waardoor we
vast in de toekomst nog een beroep op Harry zullen en kunnen doen.
De werkzaamheden van Harry zullen in de worden overgenomen door Jolita
Satink. Jolita zit vanaf de vorming van de Stichting al in het bestuur van ’t
Proggiehoes en heeft de afgelopen periode naast Harry gewerkt zodat ze de
nodige kennis heeft kunnen opdoen.
Wij wensen Harry en Jolita veel succes in hun nieuwe functies.
Er blijkt nog wel eens onduidelijkheid te bestaan over hoe en waar
men t’ Proggiehoes kan reserveren of waar men met vragen terecht
kan.
Het makkelijkst is dat u een mail stuurt via het reserveringsformulier op de
website van ’t Proggiehoes: www.proggiehoes.nl
of via www.beckum.nl/proggiehoes
Wij zullen n.a.v. uw vraag persoonlijk contact met u opnemen om e.e.a. met u
af te stemmen Is mail niet mogelijk kunt u een bericht inspreken op: 06-13 09
45 17
Ook n.a. hiervan zullen wij contact met u opnemen.

Om te noteren:
Woensdag 9 mei a.s. 20.00 uur jaarvergadering Stichting ’t Proggiehoes
Beckum.
We gaan dan samen bespreken hoe het 1e jaar verlopen is en wat
aandachtspunten zijn voor het komende jaar. Graag zien we u allen dan.
Stichting ’t Proggiehoes Beckum
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PITAMIENTJES… de jeugd aan het woord!
…
In deze BBB Daphne Mentink aan het woord. Onder het genot van
een beker chocolademelk hebben wij gezellig gekletst. Lees
hieronder de tweede aflevering van Pitamientjes. Daphne staat op de
foto op haar favoriete plek in of om de school. Veel leesplezier.

Stel je eens voor; naam – leeftijd – welke groep:
Daphne Mentink – 9 jaar – groep 6

Hoe ga jij meestal naar school, en moet je ver naar school? maar ga je al met
de fiets naar school?
Ik ga in de winter met de auto en als het mooier weer wordt met de fiets.
Stiekem wonen wij bijna in Haaksbergen. Dat is dus best wel ver van school.

Wat is je favoriete vak op school en waarom?
Gym, dan mag je lekker bewegen.

Doe je aan sport?

Ja, Turnen en streetdance, mijn
favoriete muziek om op te dansen is
uhhm weet ik eigenlijk niet. Als ik er
maar snel en goed op kan bewegen.

Zou je wel een andere sport willen
doen?
Nee. Ik vind turnen en dansen het
leukste dat er is. Turnen is
topfavoriet.

Wat zijn je favoriete hobby’s?

Tekenen, ik heb dit jaar al meer
10 tekeningen gemaakt. Van
hond, een paard een ijsje
cupcake, een eenhoorntaart… en
veel meer. Ik teken thuis heel
veel.

dan
een
een
nog
erg

Minder snoep en meer fruit op school
is gezond voor kinderen, wat vind jij?

Ja ben ik het helemaal mee eens. Ik
krijg iedere week 1 keer een koekje
mee naar school. Oja en ik lust zeker wel snoep!

Jullie hebben kippen (die hebben geen naam) in de ren en een vis (ook geen
naam), voer jij die wel eens en haal je eieren uit het hok?
Soms wel, anders doet papa dat. De vis geef ik elke dag eten.

Buitenaf wonen jullie mooi met veel ruimte, maar zou je dichterbij school willen
wonen?
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Ja, nee hoor ik vind het zo wel goed.

Hoe gaat het met jouw zussen en broertje, in welke groep zitten ze?

Goed, Vincent zit nog niet op school hij is 2 jaar oud. Vivian zit in groep 1 zij is
4 jaar oude en Amelie zit in groep 4 zij is 7 jaar oud.

Wat doe je het liefst met het gezin samen?

Naar een pretpark gaan. Het allerliefst naar Hellendoorn.

Dank je wel Daphne voor dit leuke gesprek.

Nieuws van
Beckum

Vrouw

Actief

2018 is alweer in volle gang. Toch kijken we nog even
terug op 2017. Op 15 december waren we met velen in
’t Proggiehoes voor onze jaarlijkse decemberavond. ’n
Hoonhook had het goed voor elkaar. Afwisselende
optredens, heerlijke hapjes, prachtige kerstkaartjes
waar we allemaal een mooie/lieve wens op mochten
schrijven voor een medelid. Leuk idee! En dat alles in
een gezellig en sfeervol Proggiehoes. Dames bedankt!
Een paar dagen later gingen we kniepertjes bakken bij de familie Jannink in
Stepelo, waarvoor wederom onze dank, super locatie!! Het was weer een
gezellig dag en we hebben goed ons best gedaan, zo goed zelfs dat we ze niet
allemaal verkocht hebben. Na de kerstmarkt waren de kniepertjes ook nog te
koop bij Yvonne’s Bakkerswinkel. De zakjes die na afloop nog over waren
hebben we geschonken aan de voedselbank.
Inmiddels hebben we onze eerste activiteit van 2018 ook alweer achter de rug.
Vele tips ontvangen van Chloé, Happy in organising.
In februari staat onze –bijna traditie getrouwe- knutselavond op het
programma. We gaan armbandjes maken, de eigen bijdrage voor deze avond
bedraagt € 10,- p.p. Als je het niet voor jezelf wilt maken dan misschien voor
je dochter, kleindochter, nichtje, buurmeisje…… Heb jij je al opgegeven, graag
uiterlijk
vóór
10
februari
a.s.
Dit
kan
door
te
mailen
vrouwactiefbeckum@hotmail.com of door te bellen met Mathilde Pot,
06-15369519.
Graag tot snel!

Bestuur Vrouw Actief Beckum
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Nieuwjaarswens

Voorstellen nieuwe voorzitter De Zonnebloem
Hierbij willen wij iedereen namens de
Zonnebloem een gelukkig en gezond
nieuwjaar toewensen.
In 2017 heeft Truus Kamphuis haar rol van
voorzitter overgedragen aan Sonja de Lange. Op
het moment dat deze BBB is uitgekomen, heeft de afdeling Beckum reeds
afscheid van haar genomen als voorzitter. Truus blijft als vrijwilliger betrokken
bij de afdeling Beckum en zit als bestuurslid in het Regiobestuur.

Wie is Sonja de Lange:

Ik ben Sonja en woon sinds 2011 aan de Eetgerinksweg in Beckum. Ik ben
geboren in Hengelo aan de Geerdinksweg, waar mijn vader nog steeds woont.
Ik ben later verhuisd naar de
Breemarsweg en ben in 2000
gaan samenwonen met mijn
huidige partner Werner. Wij
waren in 2009 op zoek naar een
mooie
locatie
met
de
mogelijkheid tot het houden van
twee ezels. Uiteindelijk zijn wij
terechtgekomen op onze huidige
stek. De ezels zijn vanaf 2012 bij
ons gekomen en heten Pico en
Bello. Daarnaast hebben wij nog
drie
kippen,
die
wij
onderbrengen in een opgeknapte
Pipowagen (lees keet).
In het dagelijks leven ben ik als
controller werkzaam bij het CIZ
(Centrum Indicatiestelling Zorg),
hoofdkantoor
Utrecht.
Hier
verricht ik werkzaamheden voor
de
begroting,
jaarrekening,
ondersteun regio’s op het gebied van allerlei cijfers, van doorlooptijden tot het
berekenen van het benodigd aantal capaciteit voor de uitvoering van het
proces. Mijn hobby’s zijn: bezig zijn met verschillende materialen. Mijn
hoofdactiviteit is haken, van knuffels tot kussens, maar ook breien of wat
maken van materialen uit de natuur vind ik leuk . Daarnaast houd ik van lezen
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en geniet ik van het vrije uitzicht achter ons huis met de kijk op de wei met
hierin de ezels.
Truus heeft mij vorig jaar gevraagd of ik interesse had in de rol van voorzitter.
Na een paar vergaderingen mee te hebben gedraaid heb ik ja gezegd. Voor mij
is het aangesloten zijn bij een goed doel tweeledig. De belangrijkste reden is
natuurlijk mensen met een lichamelijke beperking ook voldoende aandacht te
kunnen schenken wanneer dat niet meer vanzelfsprekend is. Daarnaast bied
het mij kansen om de mensen in Beckum beter te leren kennen.

Sonja de Lange

H. Blasius Beckum weekendvieringen
JANUARI
Zondag 28 januari

09.30

Woord- en Communieviering
T. ter Avest/Dames- en Herenkoor

FEBRUARI
Zaterdag 3 februari

18.30

Zaterdag 10 februari

18.30

Zondag 18 februari
Zaterdag 24 februari

18.30

Blasius Delden 900 jaar, jubileumviering
Bisschop Eijk/Past.
IN DELDEN
Eucharistieviering
Pastor Escher/Dames- en Herenkoor
GEEN VIERING
Woord- en Communieviering
T. ter Avest/Spirit

MAART
Zondag 4 maart
Zaterdag 10 maart

18.30

Zondag 25 maart

10.00

GEEN VIERING
Woord- en Communieviering
Pastor Ogink/Dames- en Herenkoor
Woord- en Communieviering
PALMPASEN/GEZIENSVIERING
Pastor Doornbusch/Spirit

Werkgroep Jeugd; the hunted
Dit jaar organiseert de Jeugdraad een nieuw evenement genaamd THE
HUNTED! Op vrijdag 26 januari 2018 gaat om 19:00 uur bij 't
Proggiehoes de grootste drugsjacht van Beckum van start. Door het bos
wordt een tocht afgelegd waarbij jij als smokkelaar met jouw groep moet
zien te ontsnappen aan de douane. Tijdens de tocht moet je langs meerdere
handelsposten waarbij je extra smokkelwaar kunt verdienen. Na de tijd is er de
mogelijkheid om gezellig wat te drinken in 't Proggiehoes. Geef je op in een groep van
vier personen. Deelname is gratis, we kunnen alleen niet garanderen dat je er geen
nachtmerrie aan overhoudt…
jeugdraad Beckum
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Datumbank
24 jan Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde
24 jan Bijeenkomst toekomst gemeenschapsgebouwen Beckum/Oele
Aanvang; 20.00 uur, locatie ’t Proggiehoes
26 jan Spirit en Pablo zingen Top 2000 in kerk St. Isidorushoeve.
Aanvang: 19.30 uur
26 jan Jeugdraad: the Hunted
3 feb Agrarische filmavond in ’t Proggiehoes. Aanvang 20.30 uur
6 feb Ouderensoos
7 feb Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde
9 feb Carnaval bij Café Halfweg. Aanvang 20.41 uur
10 feb Marathonkaarten kruisjassen TVO ’t Geertman
17 feb Oud papier
17/18 feb
Open dagen van Stichting Historisch Archief Beckum e.o.
21 febr Vrouw Actief; Creatieve avond
21 febr Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde
3 mrt TVO Compostactie. De jeugdleden zullen vanaf 9 uur tot het begin van
de middag langskomen
6 mrt Tennis; jaarvergadering in Beckhand
6 mrt Ouderensoos
7 mrt Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde
19 t/m 24 maart Reumafondscollecte
15 mrt GR Verkiezingen/Politie Forum, ’t Progghiehoes, 19.30-21.00 uur
17 mrt Oud papier
20 mrt Vrouw Actief; bezoek aan Shitake kwekerij in Tilligte
21 mrt Gemeenteraadsverkiezingen
21 mrt Paasmarkt Basisschool De Bleek, 11.45-12.15 uur
21 mrt Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde
24 mrt Landelijke opschoondag, 14.00-16.00 uur
25 mrt Palmpasenviering en –optocht, aanvang 10.00 uur
4 apr Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde
10 apr Ouderensoos
21 apr Oud papier
21 apr TVO vrijwilligersfeest. Aanvang 19.30 uur
24 apr Vrouw Actief; Avondfietstocht
2 mei Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde
16 mei Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde
18 t/m 21 mei Pinksterfeesten Beckum
19 mei Oud papier
24 mei Zonnebloem Regio Zonnehof, boottocht.
8 t/m 10 jun
TVO Jeugdkamp 2018
16 juni Oud papier
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19 juni Vrouw Actief; dagje uit met de bus
31-08 t/m 02-09
100 jaar Volksfeesten Oele
***************************************************************
Vakanties basisschool de Bleek schooljaar 2017-2018
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

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 40, nummer 1, 2018
pagina 28

MEDEDELING HISTORISCH ARCHIEF BECKUM E.O
Het Historisch Archief Beckum en omgeving houdt een open weekend
op 17 en 18 februari 2018.
Op die dagen kunnen geïnteresseerde bezoekers volop rondneuzen in het
archief. Het materiaal is in de loop van de afgelopen jaren verzameld onder de
Beckumse bevolking en daarbuiten.
De laatste 2 jaar is er weer een groot aantal artikelen bijgekomen.
Het Archief is inmiddels uitgegroeid tot een grote verzameling archivalia, oude
foto’s, doop- en dodenboek, bidprentjes, topografische kaarten etc.
Er zal dit jaar extra aandacht worden besteed aan de jubilerende verenigingen
Basisschool de Bleek, Zangkoor, Duivenvereniging, Oeler Zomerfeesten,
Touwtrekvereniging Oele en de geschiedenis van ’t Proggiehoes. Dit jaar is er
een kleine presentatie van oude handwerken als voorbeeld van huisvlijt.
Wij zullen het op prijs stellen u op onze open dagen te mogen begroeten.

Proggiehoes, Beckumerschoolweg 38

Data: 17 en 18 februari 2018
Tijden: zaterdag 17 februari van 14.00 – 17.00 uur
zondag 18 februari van 11.00 – 17.00 uur
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Uit de oude doos

Zo vierde men in Beckum carnaval in de vorige eeuw…1983

Jonge Carnavalsvierders Beckum, nu allemaal in of tegen de VUT aan!!!
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BETER LOPEN VOOR DE REST VAN JE LEVEN
Loopondersteuning voor de jeugd in Beckum

Na het succes van vorig jaar wil TVO OMNI wederom loopondersteuning geven
door fysiotherapeut Peter-Paul Schmitz voor kinderen tot en met 16 jaar die
hulp kunnen gebruiken bij de loopvaardigheden. Uit ervaring van de
fysiotherapeut blijkt dat kinderen door looptrainingen beter en sneller leren
lopen en hierdoor meer spelplezier beleven. Ouders kunnen hun kind opgeven
waarna er een gesprek zal volgen met de fysiotherapeut en het kind moet
een kleine test doen. De uitslag van deze test bepaald of de kinderen in
aanmerking komen voor de loopondersteuning. Er zal gewerkt worden in kleine
groepjes die een aantal keren (1 x per week een half uur) speciale looptraining
krijgen waarbij sportplezier bovenaan staat. Bij voldoende animo zullen we
hiermee vanaf maart 2018 starten. De kinderen die vorig jaar mee hebben
gedaan mogen dit jaar ook weer meedoen.
Voor meer informatie en opgaaf kunt u contact opnemen met Laura Bunte,
mailadres Laura_bunte@hotmail.com en/of mobiel 0642544150.

Noaberkoor bij Kerstviering in onze kerk. Met oa. Beckumers Harrie Temmink,
Hennie Assink, Martin Veldhuis, Bennie Roesink en Cor Koppelman in de
gelederen.
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Spektakel, de natuur velde bomen in Beckum

Alom stormschade in Beckum. Naast eik-op-dak bij Paul ter Bekke was het
ook raak achter het TVO tenniscomplex. Een 5-tal eiken, lengte plm. 28 mtr,
diameter 80 cm, werden geveld door de storm. Wat een oerkracht!
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