Verschijnt 10x per jaar en wordt gratis in Beckum huis aan huis verspreid.
Andere belangstellenden (bijv. geen formele binding met Beckum) kunnen
een postabonnement nemen op BBB à € 20 per jaar. Info/opgave via Ria
Jannink: 074-3676430; @. r.jannink1@kpnplanet.nl.
BBB-digitaal: www.beckumbeterbekeken.nl (foto’s in kleur!).
De uitgave van BBB is mede mogelijk DANKZIJ DE ADVERTEERDERS EN
VRIJWILLIGE BIJDRAGEN VAN DE LEZERS op nummer;
NL73 RBRB 0958 3943 18 t.n.v. ‘Stichting Druk v. Beckum’; o.v.v. ’Vrijwillige
bijdrage BBB’.

REDACTIETEAM en de BLADMAKERS
Teksten-coördinatie-layout
Opmaak en teksten
Foto’s
Kopiedruk
Verzending & distributie
Advertenties - coördinatie
Eindredactie

Jan Ottink
Bernadette Morskieft
Harry Jannink
Jan Busscher & Leo van het Bolscher
Ria Jannink, BBB afwerkploeg
Marscha Pot
Jan Ottink

TELEFOONNUMMERS en E-MAIL REDACTIELEDEN
Info teksten en kopij
Info en opgave foto’s
Kopij inlevering/BBB-tjes
Opmaak advertenties
Vragen over verzending
Telefoon BBB-kamer

074-3676435; @. janottink@home.nl
074-3676430; @. r.jannink1@kpnplanet.nl
@. janottink@home.nl
@. advertenties@beckumbeterbekeken.nl
Ria Jannink; 074-3676430
074-3676100

ADVERTENTIES
Eenmalig zwart-wit: ‘BBB-tje’ (korte tekst advertentie) = € 2,50;
1/4 pag. (47mm)= € 15,00;
1/2 pag. (97mm)= € 25,00;
1/1 pag. (196mm)= € 40,00
Advertenties algemeen zie: www.beckumbeterbekeken.nl/adverteerders.
BBB VERSCHIJNT IN 2018 OP;

25 APR – 30 MEI – 27 JUN – 19 SEPT – 24 OKT – 21 NOV – 19 DEC.

Inleveren kopij uiterlijk een week vóór de uitgave!
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Jaargang

Nummer

40……………………………………03
De lente heeft dan zijn intrede gedaan, de zomertijd is ingegaan en de
verkiezingskoorts is achter de rug met als resultaat Bernadette is raadslid.
Maar bovenal; deze maart BBB geeft weer brede info over ons actieve dorp!

Laatste week nieuws…
Er werd weer volop gevoetbald, hé, hé. TVO JO15 deed het prima tegen Twenthe en
won in Goor met 2-4, maar JO17 en JO19 leden thuis pijnlijk verlies tegen resp.
Sp.Overdinkel, 1-2 en Markelo 0-3. TVO JO09-1 won thuis met 4-3 (met de winsttreffer
van Kars) van Borne en TVO3 moest akelig diep buigen voor UD4, de cijfers 13-2
spreken boekdelen. TVO2 ontving UDI2 was voetballend weliswaar de mindere van de
koploper, maar tot de 90e minuut bleef het 0-0. Een verdienstelijke remise van het 2e
dankzij een collectieve inzet!... TVO1 had op bezoek bij Hector vette doelkansen maar
het vizier stond niet scherp voorin. Ook Hector kreeg wel mogelijkheden, maar in de
slotminuut had Jorn v.L. -na een defensieve blunder bij Hector achterin- de bal voor het
inschieten. Hij raakte echter vol de lat, 0-0 remise dus…
TVO1 handbal moest bij E&O2 passen. De harsballen waren (weer) doorslaggevend en
26-20 de uitslag…
Oud ijzeractie van de dartclub. Zaterdag jl. reden de tractoren door het Beckumer
gebied om oud ijzer en metalen te verzamelen. En steeds weer vraag je je af; het oude
ijzer is nu toch wel een keer verzameld en ‘de bronnen zijn opgedroogd’. Maar ook nu
kon de dartclub weer spreken van een geslaagde actie!...
Palmpasen werd ook in Beckum gevierd. Met een stemmige misviering in de kerk met
Spirit en aansluitend een optocht door Beckum met een paashaas en de Deldense
muziek fanfare voorop. De jeugd liep trots mee met een palmpasen…
Nieuws van heel andere orde; er schijnt zo’n twee weken geleden een heuse wolf
huisgehouden te hebben in onze regio. Ook bij Beckum dus en nog wel in een weitje bij
de broers Hennie en Bennie
ter Avest! De beelden van een doodgebeten schaap zijn diep triest en spreken voor
zich..

DE VOLGENDE BBB VERSCHIJNT WOENSDAG 25 APRIL

Beckum Beter Bekeken, jaargang 40, nummer 3, 2018
pagina 2

WAT U LEEST IN DEZE MAART BBB
Laatste week nieuws
Inhoudsopgave
Dorpsraad blij met voortgang + woonwens onderzoek
Politiek Forum, verslag en sfeerimprssie
VAB beeld van de activiteiten
Jubileum DVD voor Spirit
Pitamientjes het woord is aan MILAN
Zijlijn, column
Dodenherdenking
Luk akkefietjes dialect column
De TVO voetbalbestuurstafel
Hybride kunstgras?
Darts&Cakes jeugdraad
Levenslust Broer zoekt vrouw
Laatste loodjes TVO handbal
Wist u datjes, sportakkefietjes
Twintig voorzetten op…Aaron Leferink
Dorpsplan Beckum-Oele, nog eens totaaloverzicht
Kledinginzameling mensen in nood
Speel en leer bij IKC de Bleek
Ontmoetingsdag Beckum-Bentelo-Hengevelde
Landelijke opschoondag 24 maart as.
Zonnebloem, Zonnehof, Boottocht.
Koningsdag programma Beckum
Bestel hangplantjes voor KWF
Weekend vieringen H.Blasiuskerk Beckum
Datumbank
Pinksterfeesten 2018; het muziekpakket
Forum in Beckum, de raadsleden
Handbalkampioenen groep 8 basisschool
Uitslagen verkiezingen in Beckum
Paasmarkt en stemlokaal in beeld
Ook Beckum schoon
Wat is’t wat, licht kritische zaken
Nieuw raadslid Bernadette, dankwoord
Gezondheidscentrum spreekuren
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Dorpsraad blij met voortgang

Start woonwensenonderzoek in Beckum
In januari van dit jaar is een belangrijke stap gezet in de
ontwikkeling om nieuwbouw in Beckum mogelijk te maken. Hiertoe is
een
samenwerkingsovereenkomst
getekend
tussen
KROON
Kennisteam en de Dorpsraad Beckum.
In de afgelopen periode zijn vooral onderzoeken verricht naar diverse locaties
en mogelijkheden in Beckum. Een definitieve uitkomst hiervan is nog niet
voorhanden. Om elke afweging in het gehele ontwikkeltraject zo goed mogelijk
te maken worden de huidige en potentiële nieuwe inwoners van Beckum
gevraagd om mee te doen aan een woonwensenonderzoek.
Aanmelden
Via de website www.nieuwbouwinbeckum.nl kunnen belangstellenden hun
wensen kenbaar maken. Ook andere wetenswaardigheden kunnen hier worden
achtergelaten. KROON wil de ontwikkeling zo goed mogelijk afstemmen op de
meest actuele behoefte. "Elke woning die we ontwikkelen moet raak zijn. Dat
is in het belang van Beckum en in het belang van de Gemeente Hengelo",
aldus Niek Schipper van KROON Kennisteam. Mede in het kader van de ladder
van duurzame verstedelijking is het van belang om naar de juiste behoefte te
ontwikkelen.
Wethouder Wonen, Marcel Elferink beaamt de voorspoedige voortgang en
onderschrijft de stappen die worden gezet in de goede richting: 'Het was en is
nog steeds een prima samenwerking tussen de gemeente Hengelo, Dorpsraad
Beckum en KROON Kennisteam. Het woord is nu aan de inwoners van Beckum.
Ik kijk uit naar de resultaten.'
Inzet Dorpsraad
Leden van de werkgroep Kleinschalige Woningbouw uit Beckum hebben
jarenlang hard gewerkt aan het onderdeel woningbouw in het Dorpsplan
Beckum & Oele. Het was en is nog steeds het belangrijkste onderdeel in het
Dorpsplan. Voor de inwoners van Beckum is het erg belangrijk voor de
leefbaarheid in gemeenschap. Of zoals de voorzitter van de Dorpsraad,
Gaatske Colijn-Cupido, het verwoordt: “We zoeken jongeren en ouderen die
Beckum actief houden op school en in de verenigingen. Door nieuwbouw
kunnen we zorgen voor doorstroming en een leefbare omgeving. Serieus
geïnteresseerd in een nieuwbouwwoning in 2020? Maak gebruik van de
geboden mogelijkheid en schrijf je in. We hebben er hard voor gewerkt om dit
mogelijk te maken!"

Dorpsraad Beckum
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Politiek Forum enerverende avond
Geen podium maar statafels

De grote zaal in ‘t Proggiehoes was goed gevuld. Wat een opkomst, daar zijn
we blij mee! Vele Beckumer, waaronder ook veel jeugd, en Oelenaren zaten
eerste rang. Het ‘klapvee’ mocht achterin plaatsnemen. Paul ter Bekke,
gespreksleider, zorgde er op geheel eigen en humoristische wijze voor dat
iedereen bij de les bleef door kritische vragen te stellen en ook het publiek
goed aan het woord te laten. De avond werd afgetrapt met een kleine
kennistest. Want, als je vanuit Hengelo langs Oele naar Beckum komt, dan kun
je ongetwijfeld wat vertellen over onze prachtige gemeenschappen. De dames
en heren politici brachten het er redelijk goed vanaf met de antwoorden over
het aantal inwoners, de punten uit het dorpsplan en de hoeveelheid
vrijwilligers die meewerken aan het dorpsplan. Daarna aan iedere partij één
minuut het woord in de pitch. Alles leuk en aardig maar we willen natuurlijk
gewoon weten wat je voor Beckum en Oele gaat betekenen.
Tot zover, de opwarmers. Met de stellingen werd het tijd voor het echte werk.
Kies je voor ‘ja’ of voor ‘nee’? Moeilijk, moeilijk, de stellingen logen er ook niet
om. Een voorbeeld; De gemeente Hengelo moet het voortouw nemen voor
woningbouw in Beckum & Oele en Beckum & Oele passen beter bij de Hof van
Twente. Het leverde een goede discussie op, waarbij ook de Beckumers en
Oelenaren goed en inhoudelijk van zich lieten horen. We staan aan de
vooravond van de verkiezingen op 21 maart en hebben alle prachtige woorden
gehoord van de politici. Wij willen ze de 11 aanwezige politieke partijen aan
hun woord houden, zodat ze Beckum & Oele niet langer in de kou laten staan.
Wij kijken terug op een enerverende avond en danken u hartelijk voor uw
komst. Maar nog meer voor uw goede vragen en opmerkingen op deze avond.

Gaatske Colijn - Cupido

POLITIEK FORUM BECKUM een sfeerimpressie
Het politieke forum met een complete raadsvertegenwoordiging van de
gemeente Hengelo was goed voorbereid door de Dorpsraad Beckum. Met in
het kielzog de stuurgroep Beckum-Oele van het Dorpsplan 2.0. De presentatie
van de aangevoerde agendapunten was helder en nodigde uit tot duidelijke
stellingname van de raadsleden. Vooral door de op handen zijnde
gemeentelijke verkiezing roken de aanwezige raadsleden kansen om zieltjes te
winnen. Maar behoudens enkele steken onder water en lichte verwijten
onderling over gevoerd beleid leverden de discussies weinig vuurwerk op. Ja,
de algemene tendens was natuurlijk; nu moet die woningbouw in Beckum
maar snel starten. Te beginnen in 2020 met 10 starterswoningen.
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De druk op de provincie moet opgevoerd worden. Maar de scepsis zong
hoorbaar door de volle zaal van het Proggiehoes. Men hoopte dat na de
eerdere repeterende bijeenkomsten – veel beloven, doch weinig daadkracht in
de praktijk – nu dan spierballen getoond zouden worden. Verder dan veel
begrip voor de situatie, verbale steun en hulp van buitenaf (Kroon kennisteam)
kwam men niet. Steeds werden de adhesie-betuigingen; ja nu moet er eindelijk
iets gebeuren, gepareerd door gespreksleider bij dit Forum Paul ter Bekke
en/of aanwezigen met de alleszeggende wedervraag; maar hoe dan? En dan
werd het even stil…
Het steeds maar weer expliciet uitspreken, dat in 2020 gebouwd gaat worden,
doet ook wantrouwen opwekken. Want na enkele jaren tevergeefse
onderhandelingen over de meest geschikte locatie is daar momenteel nog
steeds geen uitsluitsel over. En dan ook; de provincie ligt dwars met het
opleggen van beperkingen inzake nieuwbouw in kleine kernen. Terwijl
omliggend rond Beckum in een aantal dorpen wél gebouwd is de laatste 10
jaar! Zoals weer werd opgemerkt vanuit de dorpsraad, het is tijd om steviger
het debat aan te gaan, bronnen of relaties inschakelen die de provinciale
gijzeling kunnen nivelleren. ‘Al 15 jaar werden geen woningen gebouwd in
Beckum en de passieve opstelling van de Hengelose gemeenteraad gedurende
de laatste twee ‘regeringsperioden’ zijn de aanwezigen een doorn in het oog’.
En het weerwoord van sommige raadsleden, dat het allemaal genuanceerder
ligt, maakte weinig indruk. Want dat gekissebis in de vorm van oeverloze
communicatie zonder effect hebben we al jaren gehad. Zo was de duidelijke
mening van de aanwezigen bij dit forum.

Een bomvol Proggiehoes hoopt en verwacht dat nu spijkers met koppen
geslagen worden (foto facebook)
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Ook werden stellingen voorgelegd aan de raadsleden om zich daarover uit te
spreken met JA of NEE. Zoals het afvalscheidingsprobleem; grjze otto
(gedeeltelijk of geheel) terug. Eén opmerking was symbolisch; oma’s in
Beckum hebben minder moeite om de restafvalcontainer te benutten dan
oma’s in Hengelo! (Behoudens bewoners buitengebied dan). Ook kon men
keuzes maken over; a. ‘Beckum past beter bij gemeente Hof van Twente’, b.
‘verkeersdrukte zal na de N18 aanleg met de helft verminderen in Beckum’ en
c. ‘entreegebouw bij ingang Beckum Noord (en mogelijk Beckum Zuid)’.
Wat punt a. betreft, waren de ja en nee stemmers verdeeld. Cultureel beter
passend in het Hof versus vanuit de historie onlosmakelijk meer verbonden als
buitengebied van Hengelo. Bij punt b. lijken prognoses op een duidelijk
verminderde verkeersdrukte straks door Beckum. Maar andere bronnen hebben
twijfels, dat na de N18 voltooing Beckum nog lang niet af is van verkeersdrukte
in de spitsuren. Bij punt c. werd door de bureaucratische rompslomp een kant
en klaar plan van de toenmalige werkgroep afgeblazen. Een fors gedoneerd en
gereserveerd bedrag werd ‘elders gestald’. De raadsleden werden uitgedaagd
om hier het voortouw te nemen en als rechtsgeldige eigenaar van dat
entreegebouw de oprichting hiervan alsnog in gang te laten zetten.
Het was, zoals in de aanhef van het verslag werd gekenschetst, een enerverende avond!
BBB Redactie

Nieuws van Vrouw Actief Beckum
Afgelopen maand zijn we flink aan het knutselen geweest
en menigeen ging met een leuk armbandje en/of
oorbellensetje naar huis. Onder het genot van een hapje
en een drankje werd er gezellig gekletst en geknutseld.
Vorige week zijn we met een groepje dames op bezoek
geweest bij de shiitake kwekerij van de fam. Masselink in
Tilligte. We kregen o.a. een heerlijk soepje te proeven. Het
was een interessante morgen.
We hebben dit seizoen nog drie activiteiten te gaan, de
avondfietstocht, op bezoek bij de fam. Breukers waar we
aanschuiven voor een boerenlunch en ons dagje uit met de bus. Voor al deze
activiteiten is het nodig om je op te geven. En dat kan vanaf NU!
De FIETSTOCHT is op dinsdag 24 april, vertrek om 18.00 uur vanaf het
kerkplein, gratis deelname.
Het BEZOEK en de BOERENLUNCH bij de fam. Breukers is op zaterdag 12
mei om 12.30 uur, we vragen een bijdrage in de kosten van € 5,- p.p.
En dan de BUSTOCHT op dinsdag 19 juni. Hiervoor hebben we een aantal
‘spelregels’ uitgewerkt. We gaan dit keer redelijk ver weg, dus vrij lang in de
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bus. Er kunnen 62 personen mee in de bus en er rijdt geen extra auto mee,
dus vol=vol. De eigen bijdrage voor dit compleet verzorgd dagje uit bedraagt
€ 40,- p.p. Voor de opgaaf geldt: wie het eerst komt wie het eerst…
Iedereen dient zich persoonlijk op te geven, dit kan per mail
(vrouwactiefbeckum@hotmail.com).
Geen mail, dan graag bellen met Mathilde 06 15 36 95 19 of een ander
bestuurslid. Na een bevestiging van het bestuur is het zeker dat je mee kunt.
Als de bus vol is maken we een wachtlijst, mocht er iemand afvallen dan gaan
we op volgorde iemand van de wachtlijst benaderen. Een vriendelijk verzoek:
geef je alleen op als je zeker weet dat je mee kunt (hele bijzondere
omstandigheden -uiteraard- daar gelaten). We hopen dat je begrip hebt voor
de omschreven situatie. Mocht je vragen hebben, neem gerust contact met ons
op! We kijken uit naar alle aanmeldingen voor de drie activiteiten. Wij hebben
er zin in! Tot snel!

Bestuur Vrouw Actief Beckum

Jubileum DVD voor Spirit

Spirit werd verrast tijdens de repetitie.
Ben Ter Avest en Martin Veldhuis van
de Stichting ‘750 jaar Beckum’
kwamen op bezoek. Alle koorleden van
Spirit kregen een dvd overhandigd van
het jubileumconcert met het orkest
van Maurice Luttikhuis in oktober
2016. Spirit heeft een grote bijdrage
geleverd aan dit concert. Martin
overhandigde de dirigente Mariette
Waanders nog een speciaal ingelijst
exemplaar
met
hartverwarmende
woorden.
Door
haar
vele
voorbereidingen, energie en tijd is dit
concert succesvol geworden. Mariette
was erg blij en vereerd en ze gaf aan
dat het mooie plek krijgt in huis.
Er zijn nog een aantal DVD’S
beschikbaar. Dit concert is opgenomen door een speciale cameraploeg en
daardoor van goede kwaliteit in beeld en geluid. De dvd’s zijn te bestellen bij
Martin Veldhuis tel. 06 25390965 of mail amveldhuis4gmail.com. Wees er snel
bij want er worden geen dvd’s bijgemaakt!
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Pitamientjes… de jeugd aan het woord!
In deze BBB Milan Temmink aan het woord. Lees hieronder de vierde
aflevering van Pitamientjes. Milan staat op de foto op zijn favoriete
plek in of om de school. Veel leesplezier.
Stel je eens voor; naam – leeftijd – welke
groep:
Milan Temmink – 9 jaar (6 april word ik
10)– groep 6

Hoe ga jij meestal naar school?

Als het mooi weer is met de fiets en als
het slecht weer is met de auto. Mama
brengt mij dan naar school. Zij haalt mij
dan ook weer op. Opa doet dat ook
weleens.

Wat is je favoriete vak op school en
waarom?
Gym, waarom? Wij doen er leuke dingen
bij… voetballen, parcoursen die je dan moet lopen. Apenkooi doen we ook wel
eens met meneer Thijs.

Doe je aan sport?

Ja, ik voetbal bij TVO in de E2 (Jo11-2), Wij voetballen nog niet met de Hoeve
samen dat is pas vanaf de D. Ik ben spits. Ik scoor iedere wedstrijd wel een
keer. Ik juich dan heel hard. Ik ren dan naar mn teamgenoten en geef ze een
high-five!

Zou je wel een andere sport willen doen?

Ja, ik zou eigenlijk wel eens een keer motorcross willen proberen. Motorrijden
lijkt mij leuk. Ik ben wel eens bij een wedstrijd wezen kijken. Het harde lawaai
maakt mij niet uit en als motorcrosser heb je er geen last van want dan heb je
een helm op.

Wat zijn je favoriete hobby’s?

Crossen op de crossfiets achter het huis op de boerderij. Daar heb ik lekker de
ruimte. In het maisland heb ik mijn eigen crossbaan. Dit is erg leuk om te
doen.

Minder snoep en meer fruit, wat vind jij?
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Ik vind het van de ene kant wel heel erg goed. Tja snoep is ook wel lekker.
Mijn favoriete snoep is lolly met kauwgom erin. En dan de cola
smaak….heerlijk.

Hebben jullie huisdieren?

Ja wij hebben een konijn, die zit buiten in een hok. Toen het zo koud was
hadden we ons konijn Snuf in de garage staan. Anders was t wel heel erg koud
voor Snuf.

Je hebt 1 zus, Demi, zij is 12 jaar. Ze zit in groep 8. En gaat volgend jaar naar
de middelbare school. Volgens mij gaat ze naar het Assink bij de Bouwmeester.
En oh ja, er zijn ook nog een papa en mama die heten Leontine en Erik.

Als jullie met z’n 4en uit eten gaan, waar ga je dan het liefst naartoe? Wat is
het favoriete restaurant? In Neede bij de Frankie’s daar heb je allemaal planten
binnen, er zijn dieren (schildpadden en vissen) en er hangen vogels (neppers).
Ik eet daar dan een patat met kipsaté.

Wat wil je later worden?

Loonwerker en boer. Heb je een voorbeeld/held? Ja, papa en opa. Die kunnen
dat heel erg goed.
Dank je wel Milan voor dit leuke gesprek.

Zijlijn…..Verjaardagen
In maart zijn er bij ons in de familie veel jarig. Ik open de rij (8), de tweeling
Rikie en Truus de (9) en Laurens (11). Dan zijn er ook nog vijf van de koude
kant aan de beurt. Presentjes hebben we jaren geleden al afgeschaft en in de
meeste gevallen bezoeken we elkaar overdag. Vandaag is Elma in Canada jarig
en dat is moeilijk om even op en neer te reizen. Dat beperkt zich dan ook tot
een mail of telefoontje. Elma vertelde dat ze een zware sneeuwstorm hadden
gehad en temperaturen van -27 graden! En dan klagen wij hier dat het ijzig
koud is.
Toch zijn er voorjaarssignalen gezien. De kieviten en bij ons op het voetbalveld
een eerste ooievaar en een grote haas. Beide nog alleen, maar dat kan nog
wel veranderen. Bij de gym op vrijdagmorgen werden we opgeschrikt door een
klein ongelukje. Er waren mensen met een EHBO diploma ter plekke en met
een klein kwartiertje was de ambulance er ook. Het viel gelukkig nog mee en
na een bezoekje aan de huisarts mocht de pechvogel weer naar huis. Zelf had
hij ‘s middags Annie Timmerhuis gebeld (beiden 90 jaar) dat hij de volgende
keer wel weer present was. En zo hoort dat.

Rie Menkehorst
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...Opdat we niet vergeten...

Samen even stilstaan, samen even herdenken…
Hierbij nodigen wij u uit om donderdagavond 26
april 2018 de jaarlijkse herdenking van de
slachtoffers van oorlogen en geweld bij te wonen, die
gehouden wordt bij het herdenkingsmonument van
de Indiëgangers op de begraafplaats in Beckum.
We vertrekken om 19.00 uur, samen met de
kinderen van groep 8 van basisschool “de Bleek”,
vanaf de parkeerplaats bij de school. U kunt zich
hierbij aansluiten maar u kunt ook rechtstreeks naar het monument op de
begraafplaats gaan. Als u wilt mag u een rode roos (zonder verpakking)
meebrengen en deze plaatsen bij het monument. Na afloop drinken we bij de
school een kop koffie. Ook hier bent u van harte uitgenodigd. Wij hopen u ook
dit jaar weer te begroeten.
Met vriendelijke groeten, Werkgroep dodenherdenking

LUK AKKEFIETJES
Wat is dat rechtewoad toch ‘n gedoo met dee verhaal’n oawer düstere dinge
dee’t vrogger veur bunt val’n achter de gedien’n, zak ma zeng. Ie wet wal;
handtastelukheed’n teeng droad in. Dat neumt ze noe ‘Mie Toe’ en dat kö’j
vertaal’n as; ‘Ik ok’. Wat dan wear bedoeld wod’t met; dat is mie ok
oawerkom’n.
Heremetied, wat ne heisa. Assie vrogger ne kear in de femilie ne persoon de
bokse op wol’n bee’n asse zat te lanterfanten en knooj’n, dan zat ie um
symbolisch en figuurluk achter de bokse. ‘Alloa, opscheet’n, vlot an’t wark’. Mer
met Mie Toe ging ‘t dan letterluk um dat achter de bokse zitt’n, wat ongepast
is. Dat wön’ vaake joarnlaank verzweeng’n, mer noe komt ze d’r met veur’n
droad, dat doo’t ze. Kiek, aj dan dee veurval’n noe op ‘n bloot’n gooit valt er
allichte nog wat te haal’n an smartegeeld. En loaw ealuk wean, a’j dan eam
snottert, krie’j ne schup vol geeld. Dat is de vrouw van GriepstüüversGeatje ok
oawerkom’n. Den was op ne moandagmon’ de waske an’t ophang’n op’n droad
achter de looze, keump de posboore langs op’n brommet. Hee stopt, zee kuiert
efkes en hee dech, toch wal’n lekker greun blѐѐrke, dat vröwke. Hee kik um
zich hen, zöt nums en wil heur van achter’n de arm’n op de schoolders leng’n
en oawer ‘n kop striek’n. Mer zee was ok nig van gister’n en slöt den griepstüüver zó kordoat van zich of dat e ne bloodneuze kreeg!. Ik wet nig offe
smons nog koffie bie heur heffe droonk’n, mer dacht ‘t nig… Wal wot er
beward, dat zee ton twee joar laank gratis ‘n pa murre eapel heffe kreeng’n, at
zee de lippe ma dichte heul’n. Za’k ma zeng’n, wo’k oeleu ef’n vertel’n…

HekselmesienHarry
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Van de TVO voetbalbestuurstafel…….
Door de lange winter is er niet of nauwelijks gevoetbald de laatste
maanden. Dat betekent niet dat er niets te melden is, op het gebied
van trainers is dit zeker van toepassing. Volgend seizoen zal Danny
Ottink dus wederom de trainer van TVO-1 zijn.
Voor TVO-2 ligt het allemaal iets anders, Gerard Lelifeld heeft te kennen
gegeven wel te willen blijven trainen, maar zal voor de coaching op zondag
een stap terug doen. We proberen hier een passende oplossing voor te vinden.
Voor TVO-A1 (JO-19) hebben we het contract van Alex Molenveld uit
Haaksbergen kunnen verlengen. Hij zal dan het derde seizoen ingaan als
trainer. Voor onze keepers zijn we bezig een vervanger te vinden voor Albert
Boesjes. Na twee seizoenen met volle overtuiging onze keepers te hebben
getraind heeft hij het besluit genomen om na dit seizoen te stoppen. TVO is
veel dank aan hem verschuldigd en er zal een passend afscheid volgen.
Voor diegene die geregeld op het TVO veld komen, de houtwal langs het derde
veld is grotendeels verdwenen. Hierdoor is er minder schaduw op het veld, wat
in het voordeel is van de grasmat. Om deze grasmat regelmatig te maaien zijn
we op zoek naar een gedegen oplossing. De huidige kooimaaier heeft al enkele
jaren last van ouderdomsverschijnselen. Er is een mogelijkheid om te
investeren in een robotmaaier. Maar dit wordt nog intensief bekeken.
Verder zijn we in gesprek gegaan met de gemeente over de toekomst van de
TVO accommodatie. Informatie krijgt u in een aansluitend verhaal.

Namens het voetbalbestuur, Alfons Harink

Krijgt TVO hetzelfde gras als Arsenal?
In volledige samenspraak met de commissie Sport Betaalbaar Houden van het
Dorpsplan Beckum/Oele is de accommodatiecommissie van TVO afdeling
voetbal met de dorps- en sportwethouder Claudio Bruggink in gesprek gegaan
over de toestand van de TVO velden. Realistisch, met open vizier en
constructief.
TVO Voetbal is, zoals u ongetwijfeld weet, de enige voetbalclub in de
gemeente Hengelo waar nog geen kunstgras is aangelegd. Kunstgras geeft,
zoals bekend, minder afgelasting van training en wedstrijden. TVO onderhoudt
de accommodatie helemaal zelf en krijgt daarvoor een kleine financiële
bijdrage van de gemeente. De sportvelden van TVO zijn daardoor de
goedkoopste sportvelden van de gemeente Hengelo.
De aanleg van een kunstgrasveld bij TVO staat voor 2019 op de planning van
de gemeente, echter de voorwaarden in de Sportnota maken het voor TVO
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vrijwel onmogelijk om voor een kunstgrasveld in aanmerking te komen. Elke
club in Hengelo betaalt 40% kostendekkende huur voor kunstgras en dat wordt
een te grote financiële belasting voor de club. Het zou een
contributieverhoging van meer dan € 50 per spelend lid (jeugd en
volwassenen) per jaar betekenen. En dan heb je een veld waar menig
voetballer niet blij mee is: KUNSTgras. Kunstgras is de laatste tijd negatief in
het nieuws. De rubberkorreldiscussie heeft veel onrust veroorzaakt. De beter
geachte kurkvulling vergt nóg meer financiële investering. Kunstgras kent
daarnaast een beperkte levensduur van 10 jaar en kent geen enkele
mogelijkheid tot hergebruik, elk veld belandt na een jaar of 10, voor 100% op
de afvalberg. Niet duurzaam dus.
De TVO accommodatiecommissie ging in die wetenschap, op zoek naar betere
alternatieven en vond een 100% duurzaam en veel goedkoper alternatief, een
hybrideveld, 90% natuurgras en 10% grasvezels op een jute ondergrond.
90% gewoon gras dus, versterkt met kunstgrassprieten, zonder rubberkorrels
of kurkvulling, geschikt om slidings op te maken en het moet nog steeds
gewoon gemaaid worden, net zoals de velden nu gewoon gemaaid moeten
worden. De versteviging met de jute ondergrond en de 5% kunstgrassprieten,
maakt het dat de mat veel stabieler is en water razendsnel afvoert. Een
enorme hoosbui betekent geen afgelasting meer want het veld is na zo’n
uitzonderlijke bui, na 60 minuten alweer bespeelbaar door de speciaal
geconstrueerde ondergrond.
Hybridevelden worden al toegepast door topclubs (Arsenal, Chelsea,
AC Milan en Barcelona). In Nederland hebben AZ en FC Groningen ook voor
die optie gekozen.
De voordelen op een rijtje:
 het is veel goedkoper dan kunstgras;
 het gaat 25 tot 30 jaar mee (kunstgras max 10 jaar);
 het is 100% recyclebaar;
 het kan ruim 900 speeluren per jaar aan (een natuurgrasveld 300);
 het is veel koeler dan een kunstgasveld;
 het is qua spelbeleving gelijk aan natuurgras, je ziet het verschil niet
eens.
TVO heeft wethouder Bruggink gevraagd of er bij TVO een eerste hybrideveld
in de gemeente Hengelo kan worden aangelegd in Beckum. Voor het milieu, de
gemeente en de club een win-win-win situatie.
De beleidsmedewerker Sport, Mark Oude Bennink, heeft van onze
dorpswethouder Bruggink opdracht gekregen om dit samen met TVO te
onderzoeken. Op de sportafdeling van de gemeente heeft men nog andere
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cijfers over hybridevelden. De tijd staat gelukkig niet stil en wellicht dat die
cijfers niet meer actueel zijn. Er volgt binnenkort afstemming met de
betrokkenen over een bezoek aan een hybrideveld in Eerbeek.
Het TVO veld is er nog niet en een besluit hierover is er ook nog lang niet
genomen. We zijn in gesprek, positief, constructief en SAMEN. Winst voor
iedereen die ons dorp een warm hart toe draagt.
We houden u op de hoogte.

Namens de TVO voetbalaccommodatie-commissie, Gerard Lansink Rotgerink

Darts x Cakes was een groot succes

Op vrijdag 9 maart organiseerden wij in samenwerking met Dartclub Beckum
Anti-Roos en de Twentse Koekebakker (Daan Nibbelink) DARTS x CAKES!
Een avond waarbij de mannen fanatiek aan het darten waren om de
felbegeerde eerste prijs terwijl de dames op professionele wijze en uiterst
geconcentreerd taarten aan het decoreren waren. Na heel wat potjes darten is
Luuk Lansink Rotgerink er met de eerste prijs vandoor gegaan. Bij de dames
werd de mooiste taart versierd door Anouk Busscher en Pien Breukers. Mede
door de grote opkomst werd het een zeer geslaagde en gezellige avond. De
foto’s van deze avond zijn te vinden op onze Facebookpagina.

Jeugdraad Beckum
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Levenslust vertelt……..
In april staat Toneelvereniging Levenslust weer op de planken met
een leuk blijspel. De titel van het stuk is “broer zoekt vrouw”.
De speeldata zijn: 8-13-14-15-20-21 en 22 april. Zondag 15 april is een
middagvoorstelling, deze begint om 14.30 uur. De andere uitvoeringen beginnen om
20.00 uur.
Voor een gezellig avondje Levenslust kunt u kaarten bestellen bij de fam. Ottink, tel:
074 3676442. We heten u graag van harte welkom.

Broer zoekt vrouw.
Het stuk speelt zich af in de woonkeuken van de wat ouderwetse dorpsgarage van de
familie Meulenbelt. Meindert Meulenbelt woont daar met zijn dove, licht dementerende
vader en met zijn broer Mans.
Mans is wat zwakbegaafd maar niet op alle terreinen.
Riki, een buurvrouw, houdt een oogje in het zeil.
Tante Truus had zo gedacht dat zij, als ouderwetse vrijgezelle tante, het heft in deze
huishouding maar eens tijdelijk in de handen moet nemen.
Hoe moeten de jongens het anders redden?
Maar zuster Fijnvandraad , een strenge harde wijkzuster wil de zaken wel even naar
haar hand zetten, zo moet het en niet anders.
Meindert is een flinke kerel en omdat er op elk potje wel een deksel past, moet er maar
eens een advertentie gezet worden. Meindert wil dat zelf eigenlijk niet maar tante Truus
begint hem op een gegeven moment ook de keel uit te hangen en hij begint er toch
anders over te denken.
Mans wil hem wel helpen en die bedenkt: "Broer zoekt vrouw." Allerlei lachwekkende
situaties volgen elkaar op……uiteindelijk overwint de ware liefde.
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De laatste spannende loodjes voor TVO1
Zo is het maar net. De TVO handbal- en voetbal hoofdmachten draaien een
goed seizoen. Waar de dames1 van TVO handbal na een vliegende start
ineens enkele nederlagen op rij leden, leek handhaven in de hoofdklasse A nog
een helse klus te worden. Maar de dames vermanden zich (toch een mooi
woord, dat moed vatten!). En na een serie knappe zeges is een net-onder-detop-klassering medio maart een feit. In TVO handbalkringen is men content
met de prestaties en zeker ook met de ploegen in de hoofdklasse B. Bekende
teams grotendeels uit de regio, dus geen grote reisafstanden. Voor een
objectief beeld van de huidige situatie en teamprestatie leggen we ons oor te
luister bij Nicole Wielens. Ex-selectiespeelster van TVO jaren terug en sinds 2
jaar bezield trainer van de Beckumer formatie.
“Het doel dat we onszelf als team gesteld hebben dit seizoen is om top 3/top 5
te eindigen. Met nog 2 wedstrijden te gaan, staan we op dit moment 4 de. Een
hele mooie plek!
Kampioenschap/promotie is niet als doel in dit seizoen. In het begin van het
seizoen hebben we het zelfs nog even lastig gehad, zeker toen we een aantal
wedstrijden verloren, waardoor we in de
stand ergens onderaan terug te vinden
waren. Maar nooit het gevoel gehad dat we
voor handhaving zouden moeten gaan
spelen, omdat het niet lag aan ons spel,
maar we onszelf tekort deden in de
afronding en hier niet altijd zorgvuldig
genoeg in waren.

Tevreden over instelling en nieuwe
talenten komen er over enkele jaren
aan!
Tegelijkertijd vind ik dit ook de kracht van
het team, dat iedereen kan scoren. We zijn
niet afhankelijk van één of een aantal
speelsters, iedereen brengt haar eigen kwaliteiten mee en heeft dusdanig hard
gewerkt dat dit naast de sterke verdediging die we hebben staan, ook in de
afronding terug te zien is. Over de instelling ben ik wat dat betreft erg
tevreden.
En ook het feit dat we steeds beter in staat zijn om bij een achterstand onszelf
terug te vechten in de wedstrijd.
Het team kan zeker nog een aantal jaren met elkaar door, en dit is ook wel
nodig. Op dit moment heeft TVO Handbal helaas geen A en B jeugd, wat
betekent dat er nog niet direct een doorstroom mogelijk is van jeugdspeelsters.
Beckum Beter Bekeken, jaargang 40, nummer 3, 2018
pagina 16

Maar in de jeugdteams die er zijn, zitten zeker speelsters die kunnen
doorgroeien en zullen doorstromen naar dames 1".
Aldus Nicole (32) die ook komend seizoen hoofdtrainer is bij de TVO
Handbaldames.

Nog twee maanden volle bak voor TVO 1 voetbal

De voetbal hoofdmacht van TVO kent ook een prima seizoen. De laatste ruim
twee decennia vertoefde TVO in de 5e klasse afwisselend (met vaak kort) 4e
klasse, maar nu is ruime handhaving in de 4e klasse B bijna een feit. Ondanks
het wegvallen van enkele lang geblesseerden, wat aanvallend een flinke
aderlating betekent/heeft betekend. Door het grote verschil in gespeelde
wedstrijden is de ranglijst nogal geflatteerd, maar als eea. door – ook midweeks partijen wordt rechtgetrokken, kan TVO stevige subtopper zijn op
een 4e of 5e plaats. Volgende maand zal er meer duidelijkheid zijn. En komen
betrokkenen nader aan het woord over dit TVO seizoen.

Twintig voorzetten op
Aaron Leferink

Hij is al jarenlang in beeld als aanjager bij jeugdactiviteiten in Beckum en ook
bij Levenslust. Waar hij een groot aandeel heeft bij de geluids- en
beeldpresentatie. Zoals de moderne video-techniek steeds meer
geprofessioneerd wordt, volgt hij deze ontwikkelingen op de voet. En de
Levenslust voorstellingen plukken er de vruchten van! Perfect geluid en dito
beeld dragen bij aan het succes van de Beckumer toneelvereniging de laatste
jaren.
Maar zijn roots liggen bij het jeugdwerk. In het Proggiehoes zijn al diverse
ideëen ontsproten en met de jeugdraad activiteiten ontwikkeld. Die zijn feitelijk
voortgekomen uit de Keetfeesten bij hem thuis. Waar hij wekelijks met een
groep vrienden gezellige bijeenkomsten hield in de schuur of garage ‘achter ’t
hoes’. Het werd wel eens laat en ach, het muziekgeluid was wel eens met
stevige decibellen. Maar een kniesoor die daar nu nog op let. De band tussen
de jongens en meisjes was hecht, het kostte geen kapitalen en ze hadden een
leuk feest…
Sinds vorig jaar is hij voorzitter van de Stichting Proggiehoes. Dat is natuurlijk
het serieuze werk, want het voortbestaan van dit Beckumer cultuurhuis was
danig in het geding. Maar het resultaat is bekend. Een studie naar de
levensvatbaarheid van een zefstandige exploitatie gaf een positieve conclusie.
Met voldoende capabele vrijwilligers kon de exploitatie van het Proggiehoes in
eigen beheer starten. En tot op heden heeft het bestuur van de stichting
Proggiehoes de zaken goed - en gezond - op orde! Knap gedaan dus door alle
berokkenen. Maar nu tijd voor de Twintig voorzetten op Aaron Leferink.
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Leeftijd/gezin/beroep/hobby’s:

Ik ben 29 jaar, woon samen met mijn vriendin Els en onze hond Kate en onze
kat Cody. Ik werk sinds juni vorig jaar bij C&S Audiovisueel in Delden. Mijn
werk heeft overlap met een van mijn hobby’s zoals toneel en dan vooral de
techniek, daarnaast vind ik fotograferen erg leuk.

De sportcarrière en het hoogtepunt:
Beiden geen…

Met andere woorden; voetbal of een andere sport is aan jou niet
besteed:

Klopt, ik heb het organiseren van activiteiten altijd erg leuk gevonden en heb
daar altijd veel tijd aan besteed

Wonen aan de Bentelerweg, het is rustig buitenaf, het is op steenworp
afstand van het dorp, het is prima zo:
Het is nog altijd een mooie plek om te wonen maar sinds kort zijn we wel op
zoek naar iets anders. Het mooiste zou zijn dat we iets in Beckum kunnen
vinden. Wellicht komt er iets vrij of komen de nieuwbouw plannen in een
stroomversnelling.

Die keetfeesten, hoe is dat zo begonnen?
Het is ooit begonnen dat we een plek zochten na de danslessen om samen wat
te drinken. Nu is dat al weer wat jaren geleden maar nog steeds brengen we
wekelijks een bezoek aan de keet.
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De Jeugdraad maakte enkele jaren furore in Beckum met oa. de
zeepkistenrace. Maar nieuw, origineel evenement plannen is moeilijk:

De zeepkistenrace was een van de activiteiten waar ik me sterk voor inzette. Ik
ben erg trots dat ik heb mee mogen helpen met de start van de Jeugdraad, het
is geweldig dat de nieuwe aanwas ook weer andere activiteiten heeft
verzonnen om de jeugd te betrekken, het is misschien jammer van de
zeepkistenrace maar het was misschien ook net over zijn hoogtepunt heen.

Hoe raakte je zo bij Levenslust betrokken?

Er is mijn eens gevraagd of ik met de geluidswagen door Beckum wilde rijden
met de sinterklaasintocht. Hierdoor is het balletje gaan rollen en ben ik bij
toneel terecht gekomen.

Jullie hebben (de stichting) het Proggiehoes voor een aantal jaren
gered, zal dat op langere termijn ook lukken?

Ja het kan wel, we kunnen ’t Proggiehoes nog jaren open houden maar dan
moet er wel wat gebeuren. Maar onze focus ligt daar nog niet op. We wachten
af waar de werkgroep Toekomst Beckummer Gemeenschapsgebouwen mee
komt.

De leefbaarheid van Beckum komt door de stagnatie in woningbouw
onder druk te staan; welke daadwerkelijke oplossing zie jij.

Het maakt niet uit wat voor soort, waar of hoe de woningbouw er komt als het
Maar op korte termijn is, dat is het belangrijkste om de leefbaarheid te
vergroten.

Van die vluchtige social media wordt ik niet vrolijk, daarom blijft BBB,
ook voor jongeren, een nuttig communicatiemiddel.
De BBB is een mooie manier om te kunnen lezen wat er leeft bij de
verenigingen, werkgroepen en personen uit Beckum, zo uitgebreid vind je het
online niet.

Geef de goede volgorde: Na het wakker worden ga ik eerst toiletteren/
radio aanzetten/kanarie voeren/ ontbijt maken/krant lezen/hond
uitlaten:

Toiletteren, hond uitlaten, ontbijt maken, Journaal kijken ipv krant lezen / radio
aanzetten

Vind je het ook zo erg (en gevaarlijk!) voor blaaskaak Donald Trump?
Ik ben blij dat het niet onze president is
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Na een dag werken met de voeten op de bank voor de tv met glas
bruin of geel gerstenat:
Geel en af en toe een lekker bokbiertje

De grootste bewondering heb ik voor… en de grootste hekel aan…:
De grootste bewondering heb ik voor mensen die hun dromen naleven, hekel
heb ik aan mensen die zelf niet wat doen maar wel commentaar hebben

Bord erwtensoep, stamppot, pasta, diner bij kaarslicht of Chinees:
Stamppot heeft de voorkeur, maar het gaat er eigenlijk allemaal wel in

Humor is van ’t Hek, de Lama’s, mr.Bean, Finkers, Jochem Myer of
Theo Maassen….:
Finkers, ik vind zijn humor geweldig.

Favoriete tv programma’s en muziek:

Het meest kijk ik Netflix en dan de series: Modern Family, Black Mirror en
Fargo Designated Survivor? op tv kijk ik graag naar Wie is de mol.

Ik zou wel eens een verre reis willen maken naar… omdat…
We hebben vorig jaar een geweldige reis gemaakt naar Amerika, ik heb verder
geen wensen voor verre reizen.

Ze kunnen me ’s nachts wakker maken voor:
Pannenkoeken

Blessuretijd; een laatste boodschap:

Een vreemde is een vriend die je nog niet kent.
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KLEDINGINZAMELING VOOR MENSEN IN NOOD
Zaterdag 7 april is de kledinginzameling voor mensen in nood.
U kunt uw kleding in gesloten plastic zakken inleveren bij het Proggiehoes,
Beckumerschoolweg 38 van 10.00 tot 13.00 uur.
Doneer ook dit jaar uw kleding aan Sam’s Kledingactie voor Mensen in Nood en
geef kinderen een school in Centraal West-Afrika.
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Opvang en speel-leren bij IKC de Bleek

Bij IKC de Bleek bieden we de volgende opvang en speel-leermogelijkheden aan:
● VSO (voorschoolse opvang)
● BSO (buitenschoolse opvang)
● Peuterspeelschool
De VSO is op dinsdag en donderdag van 7.30 tot 8.30 uur. Dit is voor ouders die
vroeger beginnen met werken dan dat de school begint. Tijdens dit uurtje vangen we
de kinderen op en spelen een spel totdat de school gaat beginnen.
Op maandag, dinsdag en donderdag is de BSO van 14.30 tot 18.00 uur geopend.
Tijdens de BSO uren vangen we de kinderen op die van school komen. De pedagogisch
medewerker heeft elke dag een activiteit voorbereid. Hierbij kun je denken aan buiten
spelen, koken, bakken of een creatieve activiteit wat binnen een thema past.
De peuterspeelschool (voor kinderen vanaf 2,5 jaar) op maandag van 8.30 tot 11.00
uur en woensdag van 8.30 tot 12.00 uur. Tijdens de peuterspeelschool wordt er elke
vijf weken aan een thema gewerkt. We richten de hoeken in zoals het thema van die
periode. Ook de puzzels, spelletjes, boekjes en werkjes zijn hierop aangepast. Zo
stimuleren we de ontwikkeling en bereiden we ze voor op het naar de basisschool
gaan in groep 1-2.
Vindt u het misschien leuk om eens te komen kijken, kom dan gerust langs!

Met vriendelijke groet,
Amanda, Brent en Ellen.
Kerkpad 9
Tel (BSO/VSO): 06- 18864584 • Tel peuterspeelschool): 06- 14132524

Ontmoetingsdag

Beckum/Bentelo/Hengevelde

Op woensdag 25 april organiseren de Zonnebloemafdelingen Beckum, Bentelo en
Hengevelde de jaarlijkse ontmoetingsdag voor hun gasten en iedere ‘oudere’ die daar
belangstelling voor heeft. Het is een dag van ontmoeten en oude bekenden terug zien.

Deze dag van gezellig samenzijn wordt dit jaar gehouden
in Café-Restaurant Spoolder te Bentelo. Vanaf 10.00 uur
bent u daar van harte welkom. We beginnen met een
kopje koffie met iets lekkers. Daarna is het tijd voor een
overweging, die wordt verzorgd door Pastor Timmerman.
Dan volgt het borreluurtje met aansluitend het diner. Na
de middagpauze kunt u onder het genot van een drankje genieten van een
muzikaal optreden en de loterij. We sluiten af met koffie met?? De kosten voor

deze geheel verzorgde dag, incl. koffie/thee, drankjes en diner zijn € 30,-- per persoon,
te voldoen bij opgave.
Hebt u belangstelling? Geeft u zich dan zo spoedig mogelijk op bij Mariet Eijsink, tel.
074-3676498
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Zonnebloem Regio Zonnehof – Boottocht
Op donderdag 24 mei 2018 gaat de boot weer een dag varen met de gasten
van Regio Zonnehof. Vertrek in de haven van Goor om 9.30 uur en aankomst
ongeveer om 16.30 uur. Naast een mooie vaartocht zal er voor hapjes,
drankjes, koffie/thee en een warme maaltijd worden gezorgd. De vrijwilligers
van De Zonnebloem verzorgen graag voor u dit dagje uit. Geef u snel op bij Els
Harink (074-3676571) of bij één van de vrijwilligers van De Zonnebloem.

Vrijdag 27 april – Koningsdag!!
Wat is er nu fijner dan dit lange weekend te
starten met een ongedwongen, ouderwets
gezellige, Koningsdagviering in Beckum!
Daarom nodigen we alle mensen betrokken bij Beckum
en omstreken uit! We beginnen, net als voorgaande
jaren, onder muzikale begeleiding van Beentels Kabaal
met een ballonnenwedstrijd. Alle kinderen kunnen vooraf in het schoolgebouw
een ballon ophalen. Voor de fietsliefhebbers is er zowel een uitdagende
mountainbiketocht als een pittoreske normale fietstocht. Voor de kinderen tot
groep 8 hebben we dit jaar veel verschillende activiteiten georganiseerd.
Daarnaast is het mogelijk tot laat in de middag aan te schuiven en gezellig te
genieten van een hapje, drankje, muziek en overig vertier.

Locatie: rond het schoolplein en in en om ‘t Geertman. Bij mooi weer
buiten, bij minder mooi weer overdekt.
10.30-11.15 uur
10.30-13.30 uur
11.15-13.15 uur
13.15-13.30 uur

Oplaten van ballonnen o.b.v. Dweilorkest
Fiets-, Mountainbikeroutes voor iedereen
Zeskamp en verschillende spelletjes voor groep 3-8,
festiviteiten in de gymzaal voor groep 0-2
Uitreiking medailles door Burgermeester of wethouder
van Hengelo Heel graag tot ziens.

Eddi, Leon, Joop, Nicole, Ursela en Sandra
Commissie Koningsdag Ujjain Beckum in samenwerking met TVO
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Vrijwilligers onmisbaar!

Hoe zou Nederland er uitzien zonder vrijwilligers? Grote kans dat sport- en hobbyclubs
onbetaalbaar worden of helemaal niet zouden bestaan. Veel mensen zouden in een
sociaal isolement komen en uw buurt zou een stuk saaier worden. Kortom: Vrijwilligers
zijn de smeerolie van de samenleving. Vrijwilligers zetten zich om de meest
uiteenlopende redenen in. Omdat ze invulling zoeken voor hun vrije tijd, om een
vereniging overeind te houden, anderen willen helpen, zichzelf willen ontwikkelen of
omdat ze nieuwe mensen willen leren kennen. Wat de motivatie ook is. Het geeft altijd
veel voldoening. Tijd over? Nieuwe mensen leren kennen? Geen gat op je CV? Iets
willen doen voor een ander? Dan is vrijwilligerswerk misschien wel iets voor u.
Als Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo weten we alles van vrijwilligerswerk. Onze
online vacaturebank heeft ruim 100 vrijwilligerswerkvacatures en is 24/7 voor u
bereikbaar. De online vacaturebank vindt u op onze website
www.servicepuntvrijwilligerswerkhengelo.nl. Liever persoonlijk advies van één van onze
medewerkers? U bent altijd welkom om tijdens onze openingstijden vrijblijvend binnen
te komen. We helpen u graag verder. U vindt ons op het publieksplein in het
Stadskantoor aan de Hazenweg 121 in Hengelo. Openingstijden: maandag, dinsdag en
donderdag van 9.00 tot 14.00 uur en op woensdag van 9.00 uur en 16.00 uur.
Ook organisaties, die met vrijwilligers werken, kunnen bij ons terecht. Wij geven u
graag ondersteuning op maat. Denk aan het opstellen van vrijwilligersbeleid, advies of
voor het plaatsen van een vrijwilligerswerkvacature.

Bestel een Hangplant Petunia Surfinia
voor het goede doel!

De communicanten verkopen dit jaar hangplanten voor het KWF. De
communiewerkgroep werkt samen met de school uit Bentelo. De
familie Pierik uit Bentelo gaat dit jaar met 30 personen de Alp d'Huez
beklimmen, fietsend of lopend.
Wij vinden dit een heel mooi doel om ons steentje aan bij te dragen.
Ook u kunt een prachtige hangplant bestellen voor 12,- u kunt kiezen
uit de kleuren; blauw, roze of wit/blauw geaderd.
Een mooi moederdag cadeau!
De plant wordt half april geleverd en kunt u op school ophalen of wordt
bij u thuis bezorgd.
U kunt bestellen per mail/bellen/appen naar Auke Ottink;
aukeottink@hotmail.com tel; 074 3767650 / 0613867164
Alvast bedankt namens de communicanten!
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H. Blasius Beckum weekendvieringen
MAART
Donderdag 29 maart

18.30

Vrijdag 30 maart

15.00
19.30

Zaterdag 31 maart

21.00

Eucharistieviering
IN DELDEN
Pastor Van der Vegt Witte Donderdag
Kruisweg
Werkgroep Goede Vrijdag
Themaviering
IN DE HOEVE
Werkgroep Goede Vrijdag
Paaswake
IN DE HOEVE
Pastor Nowara

APRIL
Zondag 1 april

09.30

Maandag 2 april

09.30

Zaterdag 7 april

18.30

Zaterdag 14 april
Zaterdag 21 april

18.30

Zondag 29 april

09.30

Eucharistieviering
Pastoor Oortman Eerste Paasdag
Eucharistieviering
IN DELDEN
Pastoor Oortman Tweede Paasdag
Woord- en Communieviering
PastorTimmerman/Dames- Herenkoor
GEEN VIERING
Woord- en Communieviering
T. ter Avest/ Dames- en Herenkoor
GEEN VIERING

MEI
Zaterdag 5 mei
Woensdag 9 mei

18.30
18.30

Zondag 13 mei

09.30

Zaterdag 19 mei

18.30

Maandag 21 mei
Zondag 27 mei

09.30
09.30

GEEN VIERING
Vigili Hemelvaart/Eucharistieviering
Pastor Nowara/Dames- en Herenkoor
Woord- en Communieviering
Pastor Doornbusch/Spirit
Vigili van Pinkstere/Eucharistieviering
Pastor Escher/Dames- en Herenkoor
Parochieviering
IN DELDEN
Woord- en Communievering
T. ter Avest/Dames- en Herenkoor
Mariaviering
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PINKSTERFEESTEN 2018 BECKUM

HET GEET WEAR LOOS…
-------------------------------------------------------------------------------------MET EEN BREED SCALA AAN MUZIEKBANDS IN TWEE
TENTEN!

19 mei zaterdagmiddag- en avond in de grote tent BOERENROCK
HALF OM HALF en DE HΦKSONS
in kleine tent DANCE met
CLUB KROKET
-------------------------------------------------------------------------------------20 mei zondagmiddag in kleine tent NOABER ROCK met
BLUE SHOES uit Bentelo
LQR Irish folkrock
En COOLING CRYSTALS comeback uit Bentelo
Zondagavond in grote tent
BLACK TIE MONKEY SQUAD met POP ROCK COVERS
Zondagavond in kleine tent HOLLANDSE AVOND
FRANK VAN ETTEN
TRIPLE NIX
MARTIN DAMS
JUSTIN TONNEMA
-----------------------------------------------------------------------21 mei vanaf maandagmiddag in grote tent
TIROLER FEEST; DIE POWERHOSEN

In de volgende BBB alle info over het hele
feestprogramma !!
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Datumbank
28 maart
Zonnebloem; een uitje Intratuin Enschede. 10.00-12.00 uur
31 maart
Tennis; een kennismakingtoernooi voor Jeugd (8 t/m 16 jaar)
1 april
Poasveur in Beckum; achter tennisvelden. 19.30 – 23.30 uur.
4 april
Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde
8 april
Toneel; “Broer zoekt vrouw” in 't Proggiehoes. Aanvang 20 uur
10 april
Ouderensoos
10 april
Reanimatie+AED; beginnerscursus 't Proggiehoes. 19-21.00 u
13 t/m 15 april Toneel; “Broer zoekt vrouw” in 't Proggiehoes. Aanvang 20 uur
15 april
Tennis; introductietoernooi
18 april
Reanimatie+ AED; Beginnerscursus in 't Proggiehoes. 19-21 u.
18 april
Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde
20 t/m 22 april Toneel; “Broer zoekt vrouw” in 't Proggiehoes. Aanvang 20 uur
21 april
TVO; vrijwilligersfeest. Aanvang 19.30 uur
21 april
Oud Papier
24 april
Vrouw Actief; Avondfietstocht
25 april
Zonnebloem; Ontmoetingsdag; Beckum-Bentelo en Hengevelde
25 april
Dorpsraad; jaarvergadering in 't Proggiehoes. Aanvang 20.uur
26 april
Dodenherdenking 19.00-20.30 begraafplaats van Beckum.
28-29 april
Toneel; “Broer zoekt vrouw” in 't Proggiehoes. Aanvang 20 uur
2 mei
Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde
7 mei
Reanimatie en AED; beginnerscursus in 't Proggiehoes. 19-21 u
9 mei
Jaarvergadering Stichting 't Proggiehoes. Aanvang. 20.00 uur
12 mei
Vrouw Actief; Bezoek boerderij fam. Breukers.Aanv. 12.30 uur
16 mei
Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde
19 mei
Oud Papier
18 t/m 21 mei Pinksterfeesten Beckum
24 mei
Zonnebloem Regio Zonnehof; boottocht
29 mei R
eanimatie en AED; beginnerscursus in 't Proggiehoes. 19-21 u.
8 t/m 10 juni TVO Jeugdkamp 2018
15 juni
OVBO; bezoek aan kasteel Twickel.
19 juni
Vrouw Actief; DAGJE UIT met de bus
20 juni
AED; Herhalingscursus voor genodigden.
23 juni
Tennis; Jeugdtoernooi
23 juni
Tennis; Langste dag toernooi
23 juni
TVO Breukers Beachsoccer toernooi. Aanvan 15.00 uur.
24 juni
Touwtrektoernooi door TTV Ole; tegenover de Schole
31 aug t/m 2 sept. 100 jaar Volksfeesten Oele.
12 sept.
OVBO; gastspreker.
30 sept.
Blasiusfestival van 12.00-19.00 uur.
29 nov.
OVBO; Thema-avond.
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***************************************************************
Vakanties basisschool de Bleek schooljaar 2017-2018
30 maart t/m 2 april
27 april
30 april t/m 4 mei
7 t/m 9 mei
10 t/m 11 mei
28 t/m 31 mei
10 juni
23 juli t/m 31 aug.

Paasweekend
Koningsdag
Meivakantie
Extra vrije dagen
Hemelvaart
Avondvierdaagse
1e H. Communie
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

De Hengelose raadsleden presenteren zich op politieke forum

Beckum Beter Bekeken, jaargang 40, nummer 3, 2018
pagina 31

Wist u datjes….
De competitiebal rolde weer begin maart. Bij de jeugd leden de JO11 en JO9
teams een fikse nederlaag tegen goede tegenstanders, maar JO15 won ruim
bij NEO met 3-7, doch JO17 moest de winst aan het sterke De Tubanters laten
met 1-5. JO19 startte de voorjaarscompetitie met degelijke 4-1 winst op PH.
De 45+mannen kwamen handen en voeten te kort tegen SDC’12 uit
Denekamp; 3-9 telde het fictieve scoreboard. Maar TVO4 won degelijk met 2-0
van Buurse4. Met rust was deze stand al bereikt en daarna was het ‘worstelen
en niet bovenkomen’. TVO3 moest passen bij Achiilles, 3-0 verlies..
Bij Buurse moest TVO1 de ongeslagen reeks vd. laatste drie partijen zien vast
te houden. Na goed TVO begin was Buurse gevaarlijker, kwam terecht op 1-0,
maar na de thee was TVO vasrberaden en dominanter. Resulterend in de 1-1,
poeier Jorn G., dus zeker verdiende remise…
De TVO handbaldames1 kenden geen genade met Bentelo2. Toh bleef Bentelo
lang in de race na de 8-8- ruststand. Maar ‘het tandje bij’ was voldoende voor
19-25 TVO winst… en ook BWO werd vervolgens aan de zegekar gebonden;
een prima 4e plaats dus met nog 2 partijen te gaan! Seizoen al geslaagd!!!

Kampioen
Hengelo

van

De handbalmeisjes
groep 8
van de basisschool
Beckum!!
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Wat is’t wat
Laat de haagplanten met rust svp.
Hadden mensen van een gespecialiseerd bedrijf heel netjes delen van
de haag tussen de Haaksbergerstraat en P.Ossestraat hersteld en dicht
gepoot met haagplantjes, waren er binnen enkele dagen weer delen ter
hoogte van oversteek richting Halfweg ‘gemolesteerd’. Enkele weken
later een nieuwe poging door hetzelfde bedrijf, nu met het plaatsen van
een dúbbele rij haagplanten en… Een strook van plm. 2 meter ter
hoogte vd oversteekplaats werd vrijgelaten voor haastige overstekers.
Benieuwd of nu de rest van de haag ongemoeid wordt gelaten…
Weer slechte beurt Tubantia
De TC Tubantia heeft het schijnbaar niet zo begrepen op Beckum. Dat
signaal had ik al vaker te berde gebracht. Zo nu en dan wordt er
uitgepakt met een flink artikel, maar relatief gezien blijven bepaalde
ontwikkelingen of belangrijke gebeurtenissen vaak buiten zicht van
‘onze’ regionale krant. Terwijl regelmatig onbeduidende berichten uit
andere dorpen de volle aandacht krijgen.
Overigens, het is prima dat die dorpen door een schijnbaar goede
rechtstreekse relatie - of voorkeur van de (stads of regio)redactieleden
van Tubantia - vaak in de schijnwerpers staan. Maar dat Beckum,
willens of wetens, genegeerd wordt, werd vorige week weer eens
onderstreept. Van belangrijke dorpsontwikkelingen, o.a. via het
Dorpsplan Beckum-Oele en ook het Politieke Forum met raadsleden van
de gemeente Hengelo onlangs, werd met nog geen letter melding
gemaakt. Terwijl de dorpsraad te kennen gaf, wél vooraf een
persbericht te hebben gestuurd!
Viaduct over N18 gereed
De hele regio ten zuiden van Beckum zat afgelopen weekend in een
‘verkeersinfarct’. Het viaduct over de N18 werd verkeersgereed
gemaakt. De hele omvangrijke operatie met aangegeven
omleidingsrooutes, topdrukte op B wegen als Beckumerweg, Ensinkweg
en Schoolkaterdijk – waar je je vast reed en rechtsomkeer moest
maken(!) - duurde 2 dagen. De hele metamorfose rond het hele N18
traject is trouwens indrukwekkend. Niets is meer zoals het was….
Jan Ottink
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GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018:

ALLEMAAL BEDANKT!

Nu de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug zijn en alle stemmen geteld,
staat er achter mijn naam het enorme aantal van 523 voorkeurstemmen. Ik
heb het zelf een paar keer moeten herhalen toen ik het hoorde om het tot me
door te laten dringen. In Beckum en Oele waren er al 393 mensen die het
vertrouwen in mij uitspraken. In Hengelo zijn er daar nog 130 bijgekomen.
Ik wil bij deze iedereen bedanken die op mij gestemd hebben, bekend of
onbekend. Ik hoop dat ik Beckum en Oele in de Raad van Hengelo goed kan
vertegenwoordigen. Ik ga er in ieder geval mijn stinkende best voor doen.
Ook wil ik Johan Harink danken voor zijn mooie ondersteuning in de BBB van
februari en het CDA Hengelo voor deze kans. Wij hebben met de
voorbereidingen en de campagnetijd een geweldige mooie en gezellige club bij
elkaar gekregen die voor elkaar door het vuur gaan en waar ik geheel mezelf
kan zijn. Of dat nu voor de overige CDA-ers en goed teken is...
Schroom in ieder geval niet om mij te benaderen als er iets speelt waar ik een
rol van betekenis in zou kunnen spelen.

Nogmaals bedankt, Bernadette Morskieft

Multifunctioneel gebruik van schoollokaal. Gezellige paasmarkt voor kinderen
ouders, opa’s en oma’s. Maar tegelijk het stemlokaal vd gemeente Hengelo!
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Landelijke opschoondag; zaterdag jl. de start in Beckum op het schoolplein.
Ook een stimulans voor de kinderen. (En ja hoor; nieuw gemeenteraadslid
Bernadette deed ook mee).

SPREEKUUR GEZONDHEIDSPOST BECKUM IN DE
PASTORIE
ARTS: (Henny de Hartog)
(op afspraak 074-2555430)
MAANDAGMIDDAG
: 16.00 – 17.00 uur
DONDERDAGOCHTEND
: 08.00 – 09.00 uur
VRIJDAGMIDDAG
: 16.00 – 17.00 uur
Tussen 08.00 en 10.00 uur kunt u bellen voor het maken van een afspraak
FYSIO: (Reinout Vrijhoeven)
( op afspraak 06-15461170)
DINSDAG
: 08.00 – 20.00 uur
VRIJDAG
: 08.00 – 18.00 uur
WIJKZORG: (Mariël Lammersen - Onland)
(tel. tijdens kantooruren 074 – 3677413 of 06 – 34361268)
(zorgcentrale bij acute zorg 088 – 3677000)
MEDLON (prikpost)
(vrije inloop)
DINSDAGOCHTEND
: 08.15 – 08.45 uur
PODOTHERAPIE OOST-NEDERLAND
behandeling op afspraak (tel. 074-8513262
TAI YIN ACUPUNCTUUR BECKUM (Fenanja Bouman)
Praktijk aan huis
Voor behandeling of afspraak tel. 06-27560378
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