Maandblad voor Beckum + leden Beckumer
verenigingen
Exploitatie Stichting Druk voor Beckum

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……………………………………05
Alles over Beckumer activiteiten van de laatste maand vind je in
deze mei uitgave. Het boeiende maandblad BBB;

Lees het en u bent op de hoogte!

Laatste week nieuws…
TVO JO19 heeft nog titelkansen. Zaterdag op bezoek bij naaste
concurrent La Premiere. Bij winst kan misschien de vlag in top
TVO JO11-2 werd zaterdag kampioen en ook het 4e hees de kampioensvlag. Foto’s op pag 34-35 van dit nummer.
Vanavond 30 mei in het Proggiehoes belangrijke info-bijeenkomst betr.
woningbouwplannen. Gloort er licht – wordt er daadwerkelijk gebouwd
binnen afzienbare tijd?
TVO1 voetbal heeft seizoen afgesloten met een nederlaag bij Markelo. De
thuisclub kon beter overweg met de tropische hitte, zullen we maar
zeggen. Maar toch; een prima 6e plaats in de eindrangschikking is een
felicitatie waard. Zondag werd nadien afscheid genomen van keeperstrainer Albert Boesjes. Het was en gezellige informele bijeenkomst op het
Geertman pleintje met supporters, TVO4 en TVO1 spelers. Een terugblik
op het seizoen van TVO1 volgt in de volgende juni BBB…
DE VOLGENDE BBB VERSCHIJNT WOENSDAG 27 JUNI.
dit is het laatste nummer voor de vakantie!
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WAT U LEEST IN DEZE MEI BBB
Laatste week nieuws
Inhoudsopgave
BBB geschiedenis, mei-juni 1979
Nieuwbouw Beckum, update 30 mei!
Zonnebloem Zonnedag
Proggiehoes, voorspoedige doorstart
Dodenherdenking
Pinksterfeesten in woord en beeld
Hybrideveld TVO?
Wist u Datjes…
Vrijwillige lezersbijdrage BBB
Marathon Enschede, nog acht doorzetters
Koningsdag Beckum
Zijlijn, vrogger en now
Nieuws van Vrouw Actief Beckum
Wat is’t wat
Vrijwilligers onmisbaar, Wijkracht
Droevig bericht
Hondenpoepbak Proggiehoes
Luk akkefietjes, HekselmesienHarry
Lus van Beckum, herstart hardloop evenement
Dankbetuiging
Pitamientjes met Britt Ottink
Jubileum ttv Oele en Volksfeesten Oele
Beckum over 15 jaar…. Praat mee
Zonnedagen bij Pluizebol
Weekendvieringen H.Blasiusparochie Beckum
Datumbank
Cilia, top-comedienne op veel fronten
TVO 4 en JO11-2 voetbalkampioenen
Vrijwilligersfeestavond parochie Beckum
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Beckum Beter Bekeken 1e jaargang 1979

Terugblik in de GESCHIEDENIS - deel 4 -

Na delen 1, 2 en 3 die de maanden januari, februari, maart en april 1979 in
deze BBB belichtten, nemen we nu de maanden mei en juni van 1979
onder de loep. Het blijkt voor veel lezers van BBB interessant te zijn om in de
historie van dit maandblad te duiken. Vooral nu de 40 e jaargang loopt. Bij
dezen dus. Even terugblikken hoe de Beckumer wereld er anno 1979 uitzag.

Veel leesplezier met al die nostalgische herinneringen!

Mei-juni 1979

WERKGROEP PAROCHIEHUIS
Merkwaardig was het feit dat ook in 1979 al een discussie was over het
voortbestaan van het toen nog geheten Parochiehuis. Dat vooral naar
aanleiding van de bouw en in gebruik nemen van de sportzaal. De vraag was
concreet of het Parochiehuis nog wel optimaal zou kunnen draaien. Een
werkgroep had al enkele vergaderingen besteed aan het mogelijk
opknappen/schilderen, lees verfraaiing van het Parochiehuis. En Richard ter
Avest (wie anders zou je zeggen…) was er maar druk mee. Een plan en
begroting was aan het Kerkbestuur gericht. Gemeentelijke subsidie zou
voorlopig wel vergeten kunnen worden. Via Frank Appelman kreeg men te
horen dat via de culturele raad alsnog haalbaar zou zijn. Inmiddels hadden
vrijwilligers de buitenmuur al een fris kleurtje gegeven en voor de binnenkant
worden nog mensen gevraagd om te helpen met de opknapbeurt. De
verwachting is dat niet veel groepen ‘zullen verhuizen’ naar de sportzaal en
zeker het Parochiehuis haar activiteiten in de toekomst zal kunnen voortzetten.
Daarvoor gelden dan de volgende voorwaarden:
 Eigen werk, ook niet-vaklui kunnen bijdragen, alles op vrijwillige basis.
 Bijdrage Kerkbestuur; er moet noodzakelijk onderhoud gepleegd
worden anders zakt de boel in elkaar.
 Subsidie gemeente dan wel culturele raad, die ondersteuning is
noodzakelijk.

TERUGBLIK EN TALRIJKE UITSLAGEN PINKSTERFEESTEN 1979
Het waren mooie feesten. Het was warm, de optocht voor de boerenbruiloft
liep uit en ’s avonds bleef het volk lang buiten de tent. Jack Jersey had
afgezegd wegens ziekte en was vervangen door Babe. Massa’s mensen bij de
beek waar het fierljeppen was en vrijwel volle tenten later op de avond
(plm.1500 a 1800 personen).
Vogelschieten dames; 1. Marian Bauhuis 2. Truus Schreijer 3. Frieda
Morsink 4.José Annink.
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Vogelschieten heren; 1. Alfons Derkink 2. Jansen (Hgl) 3. Johan Bauhuis 4.
Marinus Scholten 5. Harry Temmink.
Lus van Beckum; schooljeugd meisjes 1. Moniek Vossebeld, jongens Marcel
Westendorp, estafette dames 1. Henriëtte en Marianne Wielens, Agnes
Scholten, Lita Pot, estafette heren Tonny Ottink, Eric Temmink, Harry en Johan
Veldhuis.
Dames senioren 1. Yvonne Kleinsman, heren senioren 1. Wessels, Markelo.
Fierljeppen; dames 1. Hermien Vossebeld 8.95 mtr, jeugd 1. Martin
Vossebeld 9.20 mtr. Heren 1. Johan Grashof 12.40 mtr.
Kleiduivenschieten; beste Beckumer schutters,1. Paul Rouwenhorst 2. J.
Heijmerink 3. A. Derkink 4. H. Morsink.

MIXTOERNOOI TVO MET 5 DAMES- EN 10 HERENTEAMS!!!
Ja, dat was wat in die jaren pakweg midden ‘70 en ‘80 toen de populariteit van
het mixtoernooi hoogtij vierde. De damesteams hadden de ludieke namen van
Kniep Angels, Kontje’60, Kwaakdeans, Van Smietum en ’t Hangspul. En wat te
denken van de herenteams; FC Eѐngat, Döske boys, W&B (Wossel & Beun), ’t
Kalkpeutje, de Mearpoet’n, Straamps United, Kneus City, Fortuna Platleng,
Peunderjongs en Boer’npunkers. Tussendoor speelde op 10 mei TVO9 (jawel!)
een beslissingswedstrijd tegen Wilhelminaschool5 om de titel in de 5 e klasse.
Eddy Drenth was de correspondent. De tendens van het verslag; ‘vreemde
opstelling’ van de Wilhelminaschool, TVO voortdurend kansrijker, uitval van de
rood-blauw-witten 0-1, weer TVO offensief maar scoren niet. Dat deed het lepe
Wilhelminaschool wel 3x, dus een geflatteerde 4-0 nederlaag voor TVO9. Theo
Ottink neemt afscheid, woont inmiddels ook in Eibergen.
Ook de onvermijdelijke moppen waren opgetekend. Deze keer in de vorm
van onhandige ‘woon’ verzoeken aan de gemeente, om te (glim)lachen…. U
zult wellicht enkele verzoeken elders eerder gelezen hebben, maar grappig
blijft het. Een greep uit de teksten;
- Mag ik ruilen met mijn overbuurman, daar die man weduwe is en geen
kinderen heeft.
- Ik heb een lek aasje op zolder en die is naar beneden gekomen.
- De hond blaft de hele dag en nacht en de kat doet hetzelfde.
- Ik zit in nood in een onverklaarbare woning.
- De drollen drijven door de gang, daar moet ingegrepen worden.
- Het vijfde kind is op komst en staat voor de deur.
- Mijn vrouw loopt met brongitus en mijn borsten piepen ook.
- Ruim zes jaar ben ik getrouwd met een kind van 2½ jaar.
- De wc is lek aangezien wij her met 13 man in wonen.
- De woning wordt te klein want ze krijgt er elk jaar een kind bij.
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Werkgroep jeugd en KWJ zijn actief met allerhande activiteiten. Voor het
huren van een aangeschaft filmscherm kan men zich melden bij Herman en
Miny Molenkamp, kost f 25.- per avond. Het KWJ kamp is van 13-18 augustus
in Lochem, kost f 45.- p.p., wordt 14e jeugdkamp! Ook de KVO meldt veel
activiteiten; Maria hulde, meewerken bij voorbereiding boerenbrulfte, jaarlijkse
fietstocht met bezoek aan Tres Chique, bustocht door Achterhoek en lezing
vrouwenarts alsmede Sinterklaas- en Kerstviering.
En dan natuurlijk Levenslust, ook toen al een actieve culturele groep in
Beckum. Voorzitter Frank Appelman memoreert een uiterst geslaagd
toneelseizoen met ‘Madame de boerin’ als voltreffer. Komend seizoen worden
twee stukken gespeeld; een serieuze en humoristische voorstelling. Joop Kesler
is bereid gevonden om te regisseren. Een dagje Amsterdam staat in de
planning. Terugblik op hulp bij het fierljeppen door Krul’nFritske; ‘beide
dranktentjes draaiden goed en er was koffie bij Grada en André, maar ook
soep-appelmoes-toast en pudding’…
De (vrijwel geheel nieuwe) Dorpsraad werd besproken. Zo was er een
interview met nieuwe voorzitter Egbert Pasman. De oud-Boekeloër woont sinds
1974 in Beckum en is onderwijzer. Na veel aandringen nam Egbert het
voorzitterschap op zich met de voorwaarde dat alle Dorpsraadsleden een
bepaalde taak op zich zouden nemen en niet alles op het bordje van het
dagelijks bestuur kwam. De voornaamste actiepunten anno 1979 waren;
waterhuishouding Wolfkaterbeek, fietspaden van Twickel, hulpdienst Hengelo.
Terwijl woningbouw een gevoelig onderwerp was de laatste maanden.
Binnenkort zal wethouder Kroeze hier hopelijk meer duidelijkheid over
verschaffen. De dorpsraadsleden zijn. E. Pasman, mevr. R. TimmermanVierdag, mevr. R. Jannink-Scharenborg, mevr. G. Vossebeld-Klein Rot, A.F. Pot,
A.G. Lansink, H.J. Wijlens, B. Goselink, C. Koppelman, W. Meijer, B. Nijenhuis.
Tot na de zomer voor de volgende historische BBB terugblik!
Jan Ottink

Nieuwbouw in Beckum | UPDATE

De afgelopen maanden heeft KROON Kennisteam in samenwerking met de
Dorpsraad en gemeente Hengelo diverse inspanningen verricht om de
mogelijkheden voor nieuwe woningen in Beckum te onderzoeken. In februari is
door de verschillende partijen het startsein gegeven. Als eerste is een start
gemaakt met het inventariseren van de woningbouwbehoefte in Beckum. De
website www.nieuwbouwinbeckum.nl is hiervoor gelanceerd. Belangstellenden
hebben in grote getale hun interesse en woonwensen kenbaar gemaakt. Veel
nuttige en waardevolle informatie is hieruit voortgekomen. We hopen dat er
nog altijd nieuwe belangstellenden zich aanmelden en hun wensen kenbaar
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maken zodat die in het vervolgtraject meegenomen kunnen worden. Kent u
mensen die in Beckum willen wonen of blijven wonen, help ons dan met dit
onderzoek. Tegelijkertijd is gestart met een locatie-onderzoek om te kijken
welke locaties het meest geschikt zijn voor woningbouw op korte en lange
termijn. Dit onderzoekt bevindt zich momenteel in een afrondende fase en
wordt in nauw overleg met de Dorpsraad en de Gemeente Hengelo gedaan. Als
vervolg op het locatieonderzoek gaan en zijn wij in gesprek met diverse
grondeigenaren van deze locaties. De eerste verkennende gesprekken zijn
reeds gevoerd. Het doel is om binnen enkele maanden overeenstemming te
hebben bereikt met de gemeente over de locatie en met een of meerdere
grondeigenaren over hun inbreng.
KROON heeft regelmatig contact met een afvaardiging van de Dorpsraad
waardoor zij volledig op de hoogte zijn van de stand van zaken, maar we willen
ook andere belangstellende graag op de hoogte brengen hiervan. Op

woensdagavond 30 mei 2018 om 20.30 uur zal KROON Kennisteam in
’t Proggiehoes een korte presentatie geven over de stand van zaken
en de hooflijnen van het woonwensenonderzoek tot op heden.
Tevens is er voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen. Het

doel is om te informeren en waar mogelijk onduidelijkheden weg te nemen. Wij
hopen u te kunnen verwelkomen op 30 mei aanstaande.

Dorpsraad Beckum

Zonnedag
De Zonnebloem afdeling Beckum heeft voor haar gasten weer een leuke dag in
petto en wel de jaarlijkse Zonnedag. Deze wordt gehouden op zaterdag 30
juni. We vertrekken om 10.00 uur bij ’t Proggiehoes in Beckum en zullen
ongeveer 14.30 uur eindigen. Graag zo snel mogelijk opgeven en zeker vóór 12
mei i.v.m. organiseren bij Ria Assink tel 074 3676468 of Ria Asbroek tel. 074
3676573. We hopen er samen weer een gezellige dag van te maken en u met
velen te mogen begroeten.

Voorspoedige doorstart ‘t Proggiehoes
Het was woensdagavond een positieve vergadering waarin de Stichting
Proggiehoes Beckum verslag deed van haar eerste jaar waarin ze op eigen
benen de exploitatie van het gemeenschapshuis runden. Veel vrijwilligers
zetten zich in om bij alle onderdelen als barbezetting, noodzakelijk onderhoud
en organisatie inzake inkoop en aan te schaffen faciliteiten ‘t Proggiehoes als
een gezond trefpunt voor Beckum op de kaart te zetten. Bij de start meldden
zich vorig jaar 117 vrijwilligers voor het zelfstandig exploiteren van het
Proggiehoes en op 82 personen werd een beroep gedaan voor allerhande
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diensten. Stichtingsvoorzitter Aaron Leferink memoreerde de talrijke
activiteiten en onderhoudswerkzaamheden die het jaar door werden gepleegd.
‘t Proggiehoes heeft kortom een voorspoedige doorstart gemaakt.
Ook in financiële zin is er een
gezonde
balans.
In
het
Stichtingsbestuur zijn Harrie
van
Bemmelen
en
Hugo
Asbreuk gestopt. Ook Truus
Vossebeld hangt haar voetvijlen
aan de wilgen. Truus heeft
exact 41 jaar pedicurediensten
in het Wit Gele Kruisgebouw
binnen
het
Proggiehoes
verricht. Zij kreeg bloemen
aangeboden
voor
haar
langjarige inzet.
Er volgde nog een discussie
over het feit dat zich meerdere
mensen
bereid
hebben
verklaart om vrijwillige, vooral
onderhoudstaken of diensten te
verrichten. ‘Maar ze zouden niet
concreet gevraagd zijn’. Het
bestuur
zal
trachten
die
mensen persoonlijk te benaderen, want niet iedereen is via de social media of
mail goed bereikbaar.
De toekomst van ‘t Proggiehoes ziet er momenteel gezond uit, maar één en
ander
is
nog
volop
in
studie
in
samenhang
met
andere
gemeenschapsgebouwen die qua functie en leefbaarheid belangrijk zijn voor
Beckum op langere termijn. Draagvlak van de bewoners wordt hierbij als een
belangrijk item gezien.
Voorzitter
Richard
ter
Avest
van
de
werkgroep
Toekomstige
Gemeenschapsgebouwen Beckum memoreerde, dat momenteel enkele
scenario’s worden uitgewerkt. Op 4 juli worden de Beckumers hierover op een
infobijeenkomst bijgepraat, terwijl tussendoor op 30 mei door de Dorpsraad
ook nieuws over de actuele stand van zaken betreffende woningbouw Beckum
bekend gemaakt wordt.

Jan Ottink
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Terugblik dodenherdenking op 26 april 2018
Herinneren, herdenken en bezinnen bij het monument ter nagedachtenis aan Toon ter
Braak. Even stilstaan bij alle slachtoffers van oorlogen en geweld. Burgemeester
Schelberg was wederom bij de herdenking aanwezig en hield een korte toespraak. Ook
waren De heer Sentker en de heer Ottenschot aanwezig. Zij zijn veteranen uit
Nederlands Indië en Nieuw Guinea. Verder waren er familieleden van Indiëgangers die
helaas niet meer in leven zijn. Een aantal kinderen uit groep 8 hadden prachtige
gedichten gemaakt en hebben deze voorgedragen tijdens de herdenking. Daarna werd
“The last post” gespeeld op trompet door Bart Kroeze gevolgd door twee minuten stilte.
Iedereen bracht een rode roos mee.

Dank aan Don Wentink die de kinderen heeft verteld over zijn missies naar
oorlogsgebieden. Dank aan de kinderen van basisschool de Bleek, hun directie en
leerkrachten voor de inzet en de koffie en ranja die ons werd aangeboden na afloop van
de viering in de hal van de basisschool. Dank aan de leden van de BOB-ploeg voor het
snoeien en netjes maken van het terrein rondom het monument. Wat ziet het kerkhof
er prachtig uit! Dank aan de Dorpsraad voor de financiële ondersteuning en de
aanwezigheid bij de herdenking. Dank voor het klaarzetten van de geluidsinstallatie, de
stoelen en het luiden van de klokken. Dank voor het maken van foto’s. Kortom, dank
aan iedereen die op welke manier dan ook een bijdrage heeft geleverd aan het
verzorgen van deze herdenking!
We hopen u volgend jaar op de laatste donderdag voor de meivakantie opnieuw te
kunnen begroeten. Bent u er dan ook? Deze herdenking organiseren we voor alle
inwoners van Beckum! U bent van harte welkom.
Opdat wij niet vergeten….
De gedichten die de kinderen hebben voorgelezen kunt u nog eens nalezen in deze
BBB.
Werkgroep Dodenherdenking,
Diny Lansink, Trudy Meijerink, Oeke Pot en Carla Meenhuis
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Jij was een van de duizenden
Jij was een van de duizenden
die zagen
die hoorden
die voelden
die het meemaakten
Jij was een van de duizenden
die hoop gaven in de duisternis
Jij was een van de duizenden
Die vochten voor ons
toen wij bang waren
Jij was een van de duizenden
die gingen en niet meer terugkwamen
En nog steeds ben jij
den van de duizenden
die wij herdenken
Pesten
Wat moet je doen
Als iedereen je pest
Omdat je andere kleren draagt
Of je doet op school je best
wat moet je dan beginnen
van de rest kan je het nooit winnen
maar dan verschijnt hij
hij duwt iedereen opzij
het is iemand die alles voor je doet
een echte vriend
wat voelt dat goed

Vergeet niet
Het geronk
Een knal
Een schreeuw
Van verre weg de gloed
De stad brandt
Voorbeeld gesteld
Hij heeft alles gehoord
Gehuil, leugens,
geschreeuw, de dood
Hij heeft alles gezien
Honger, het vuur,
de pijn, de dood
Alles wilde hij vergeten

Twee minuten
Twee minuten terug denken
herdenken
meeleven met de slachtoffers
op een plek
waar we geen oorlog willen kennen

Tot hij keek
in de heldere ogen
van een kind
En luisterde
naar diens stem
vol onschuld en wijsheid

Eén moment
Van achter het donkere raam
zag ik haar staan
Daar, zomaar
midden op de vuile straat
Daar, helemaal alleen
in haar jas met de gele ster
en met haar lange, donkere haar

Vergeet niet
Zolang wij hen herinneren
stierven zij niet voor niets
Zinloos geweld
Zinloos geweld
wat heeft het voor zin
Zinloos geweld
wat zien ze erin
Zinloos geweld
doet alleen maar pijn
Of willen die mensen
Gewoon stoerder zijn
Ze slaan voor de lol
Iemand in elkaar
Overal vrede,
Was het maar waar!
Doe toch eens aardig
Tegen iedereen
Doe nou eens aardig!
Niet gemeen!
Doe nou eens lief
Tegen elkaar
Overal vrede
Was het maar waar

Twee minuten terug denken
bedenken
hoe het voor hen was
Twee minuten stilte
op een plek
waar vrijheid is

Ik wou dat éne moment
zo graag naar haar toe
Haar hand even vastpakken
een arm om haar heenslaan
Heel even maar
Ik drukte mijn neus
tegen het gesloten raam
Ik vroeg me af
waarom ik niet
naast haar kon staan
En toen opeens
keken we elkaar aan
Eén blik, heel even maar
En op dat éne moment
voelde ik me zo verbonden
Met haar
En was alles zo licht
Toen een ruk naar achteren
een boze preek
en toen ik weer keek
Niets de straat was leeg
Maar dat gevoel
Van dat ene moment
Was iets dat voor altijd bleef
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Pinksterfeesten Beckum een terugblik

En dan is alles al weer voorbij. Weken van voorpret voor de bezoekers,
maanden van voorbereiding voor bestuur en vrijwilligers. Ieder krig wat ‘m
tookump want wat was het prachtig weer! Kwestie van goed organiseren. In
deze BBB een kleine terugblik op het Pinksterweekend.

Zoals gebruikelijk trapten de ouderen af met de seniorenmiddag in ’t
Proggiehoes, met medewerking van Toneelvereniging Levenslust. Dat ze
jaarlijks, vlak na de voorjaarsvoorstellingen, een leuk en gevarieerd
programma in elkaar zetten geeft ieder jaar weer bewondering en waardering
van bezoekers en organisatie. Ook dit jaar stak men elkaar de gek aan, werd
er uitgedeeld en geïncasseerd en was er een moderne versie van Hej’t a heurt?
In Beckum hou je de techniek ook niet tegen; geen geroddel meer aan de tafel
maar een goed in elkaar gezet ‘journaal’. We weten nu dat Ellen Keppels beter
is in zwemmen dan fietsen, dat Tonnie Weernink eerst vis eet voordat hij naar
het ziekenhuis moet (ie wet nooit wanneer a’j wier wat kriegt) en dat Marianne
ter Bekke tijdens een bezoek aan het toilet bijna onder een boom kwam met
de storm in januari. De sfeer was uitstekend, de lachsalvo’s hard en lang en de
borrel smaakte goed. En menigeen kijkt alweer voorzichtig naar volgend jaar…
‘Dan bunt wie d’r weer bie’.
De vrijdagavond in de feesttent werd het domein van lederhosen, dirndls met
de daarbij opgeknoopte borstpartij en Tiroler Musik. Feestelijke, lange tafels en
bierpullen maakten het mogelijk om je volledig in Tirol te wanen. De
playbackshow bestond uit de nodige bijzondere combinaties. Onvergetelijk
soms, of je dat nu wilt of niet. Er zat geen wedstrijdelement bij de
playbackshow en dat was eigenlijk maar goed ook. Want eerlijk is eerlijk, ze
waren allemaal ‘even goed’. Het was nog lang onrustig, het dijenkletsen bleef
soms niet alleen bij de eigen dijen, maar een #metoo is er, voor zover de
redactie van BBB weet, niet van gekomen.
De zaterdag was in circussfeer. De Kinderfeestcommissie had een geweldig
programma opgezet met dit thema. In de tent stond van alles klaar om de
kinderen te vermaken. Springkussens doen het altijd goed en dat bleek nu ook
weer. Verder waren er vele onderdelen die in een echt circus niet zouden
misstaan. Daan Nibbelink was als spreekstalmeester verkleed als een echte
circusdirecteur en de kinderen konden zelfs over het koord ‘wandelen’. Al met
al een mooie invulling van een prachtige zaterdag.
Het vogelschieten was dit jaar weer op zaterdagmiddag. Een mooi
deelnemersveld bij de heren (100) een zeer mager deelnemersveld bij de
dames (22). Dat kan toch wa aans? Een paar keer schieten is leuk, maar op
den duur ben je wel heel vaak en heel snel aan de beurt. Dus een oproep aan
de vrouwen uit Beckum: Nich teut’n. Scheet’n!!! Het eerste schot was voor
onze
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Vuurspuwer bij de Kinderfeesten

burgemeester, het laatste
schot was voor Hans de
Jong, Annemarie Damhuis en
Lars in den Nieuwenkamp,
respectievelijk
schutterskoning, -koningin en
jeugdprins.
Zaterdagavond was voor de
boerenrock. Het was gezellig
druk, de sfeer was goed en
Deurdonderen klinkt altijd
leuk. In de kleine tent
stonden de DJ’s van Club
Kroket. Het ‘doef-doef-doef’
voerde de boventoon en ook
daar was het mooi gevuld
met bezoekers die daar van
houden.
Zondagmorgen begon de
Expeditie
Noaberson
en
liepen de leden van Volle
Polle over het feestterrein om
de MX Air Time op te starten.
Een mooi deelnemersveld bij
Expeditie Noaberson zorgde
ervoor dat er van alles te zien was op het terrein. Krachtspellen, taart eten
(ook een onderdeel) en de afsluitende estafette, de winnaars liepen trots rond
terwijl op de achtergrond de motoren volop ronkten. Volle Polle was na twee
jaar op zaterdag, nu verhuisd naar de zondag. Dat kon meer bezoekers trekken
dan op zaterdag en dat bleek ook. Men wist de motoren te vinden en te
waarderen. Een deelnemer werd afgevoerd met een gebroken been. Risico van
de hobby, hoorde ik de leden van Volle Polle zeggen.
Na al het geweld van Expeditie Noaberson en MX Air Time kond iedereen
afkoelen en bijkomen bij de klanken van Noaberrock. Noaberrock is iets wat
toch ieder jaar weer opnieuw extra bezoekers trekt. Dit jaar was het, na een
paar jaar, weer entreevrij en men bleef hangen naar de avond. Omdat de band
van de zondagavond zich ’s ochtends had afgemeld (een van de leden was
opgenomen in het ziekenhuis) werd de Hollandse Avond verplaatst naar de
grote tent en stond DJ Paul in de kleine tent. Het was heerlijk om buiten te
staan (en dat lag dan niet aan DJ Paul, dat lag gewoon aan het weer) en een
dag later blijkt dan toch dat het korte termijn geheugen een tikje heeft gehad.
Beckum Beter Bekeken, jaargang 40, nummer 5, 2018
pagina 12

Hoe was het? Gezellig…. Nog nieuws? Neuh… Veel bekenden? Ja….. Wie dan?
Dan weet ik niet meer…. Afijn.
De maandag is het domein voor de (elektrische) fietsen en motoren. Mooie
fietstocht, mooie toertocht met de motor. Maar in een mooie omgeving als
Beckum e.o. is dat ook niet zo moeilijk. Men genoot.
Wat toch ieder jaar nog steeds een publiekstrekker blijft, is As ’n gek in ’n drek.
De deelname zat vol, de tribunes ook. Ze zon brandde best en de drek was
volop aanwezig. De meest bijzondere voertuigen probeerden dit jaar ook weer
door de drek te komen. Hoe mooier en groter het bouwsel, hoe trager door de
bak. Na een paar uur in de brandende zon, konden we naar de tent waar als
afsluiting Die Powerhosen nog even doorgingen op de sfeer van vrijdagavond.
Dansen met Ingrid, een evenement dat sinds jaar en dag bij de
maandagmiddag hoort, werd even iets anders omdat Ingrid van Bemmelen
haar enkel verstuikte. Maar een bolderkar is altijd handig, dus Ingrid liet zich
als een koningin rondrijden. Even navraag gedaan, het gaat goed met Ingrid
en haar enkel.
Het blijft een uitdaging om festivals het hoofd te bieden. Maar daar is een
korte boodschap voor: Nich teut’n, noar Beckum hen!!
Alle vrijwilligers hebben het wederom gedaan. Een mooi feest neerzetten wat
niet meer de megagrootte heeft van 15 jaar geleden, maar een gezellig, knus
dorpsfeest is geworden. Ons ken ons en wij kennen elkaar. Mooi dat het zo
kan.

Bernadette Morskieft

De winnaars volgelschieten; Lars, Hans en Annemarie
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Uitslagen Pinksterfeesten Beckum
Vogelschieten:
Heren
Kop:
R.vl.:
L.vl.:
St.:
Romp:

Hennie Wijlens
Gerben Olde Nortkamp
Wouter Koenderink
Job Lelifeld
Hans de Jong

Dames

Mariëlle i.d. Neuwenkamp
Anita Mentink
Sandra Nales
Ellen Keppels
Annemarie Damhuis

Expeditie Noaberson
Volwassenen

Jeugd

MX Air Time
SX1

SX2

1. Knappe mensen in krappe broeken
2. FC Last Minute
3. Klotjerclubski

1. Macier Ludovic
2. Lars van Berkel
3. Nick Kouwenberg

Jeugd

Victor Koppelman
Loes Bolks
Victor Koppelman
Lars i.d.Nieuwenkamp
Lars i.d.Nieuwenkamp

1. Towers Titelverdedigers
2. 716…
3. De Chickies

1. Youri van ’t Ende
2. Bram van den Hoek
3. Jeffrey Meurs

King of Air Time
Macier Ludovic

Winnaars kleurwedstrijd (ritje in een Ferrari)
1.
2.
3.
4.

Kars Nijland, 8 jaar, Bentelo
Colling Kruizinga, 7 jaar, Hengelo
Rosan Pierik, 12 jaar, Bentelo
Jahmela Richardson, 6 jaar, Beckum
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Jahmela
Ferrari

MX Air Time; smullen voor de liefhebbers, luchtacrobatiek
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in

de

As ’n gek in’n drek
Specialklasse

Superautoklasse

Autoklasse

Motorklasse

4x4 klasse

Beste Beckumer

1. Youri Wigger
2. Pascal Olsman
3. Jordi Kremer

1. Jordi Bolks
2. Jerry Klomp
3. Dennis en Henk-Jan

1. Gerjan van der Haar
2. Martina Kremer
3. Leon de Groot
1. Egbert Pullen
2. Jan Henk Schroer
3. John Kloppenberg

1. Martin Satink
2. Ronald Vrugteman
3. Emiel Hartgerink
Tom Vossebeld en Rinze Mulder

Gekste gek in’n drek
Bultiezer Express

Indrukwekkend gevaarte bij Gek in’ drek…

Hybrideveld TVO? een bezoek aan Eerbeekse Boys

De accommodatiecommissie van TVO Voetbal is op maandag 30 april samen
met de gemeente Hengelo en Gildebor op bezoek geweest bij Eerbeekse Boys.
Deze club heeft twee hybridevelden; een trainingsveld en het hoofdveld. Een
hybrideveld is zo op het oog niet te onderscheiden van een natuurgrasveld. De
hybridevelden in Eerbeek zijn in het najaar van 2016 aangelegd. De velden zijn
bijzonder vlak (categorie biljartlaken), de bal rolt egaal strak en houdt de
verwachte richting. Het viel bij het hoofdveld niet op dat er een dag eerder nog
een wedstrijd op werd gespeeld.
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Voor het trainingsveld werden de circa 600 speeluren per jaar, met meer dan
65% overschreden. Desondanks ziet het er aan het eind van het seizoen nog
erg goed uit als trainingsveld. De leverancier en fabrikant (beiden aanwezig)
gaven aan dat wanneer een hybrideveld goed wordt onderhouden en
gelijkmatig gebruikt, het nooit in zijn geheel vervangen hoeft te worden.
De Gemeente, Gildebor en TVO zijn enthousiast en willen verder met het
onderzoek. Er ligt in het Gildebor gebied (Oldenzaal, Hof van Twente en
Hengelo) nog geen hybrideveld. Zoals eerder gemeld, zijn er veel problemen
met kunstgras. Niet alleen de discussie over rubberkorrels speelt maar ook de
uiteindelijke 100% stort van kunstgras op de afvalberg maakt kunstgras geen
duurzame oplossing. Het wordt voor clubs en gemeenten echt een
milieuprobleem. Hybride daarentegen is 100% duurzaam en kent bovendien
een veel langere levensduur. Het hoeft nooit in zijn geheel vervangen te
worden. De bespeelbaarheid en afschrijfkosten maken het daarom voor veel
clubs en gemeenten een heel interessant, duurzaam en aantrekkelijk
alternatief. Er staat niets in de gemeentelijke sportnota over hybride
grasvelden. Dat is nieuw voor Hengelo. Ook de Hof van Twente en Oldenzaal
(Gildebor gebied) hebben geen hybride. TVO kan daarmee de eerste in Twente
zijn.
De commissie Sport Betaalbaar houden, werkgroep TBG, Stuurgroep Dorpsplan
en Dorpsraad worden continu door de Accommodatiecommissie van TVO op de
hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen.
TVO staat nog steeds op de planning voor kunstgras in de zomer van 2019.
Indien we voor het 100% duurzame alternatief hybridegras gaan, kan dat qua
planning uitstekend passen in 2019. En wat zou het een mooi signaal zijn, als
gemeente, dorp en TVO dit samen kunnen realiseren. Een positieve
ontwikkeling voor het Beckum. SAMEN kunnen we met elkaar wat bereiken!

Wist u datjes….

Namens de TVO Accommodatiecommissie,
Gerard Lansink Rotgerink

TVO JO19 ontving ATC dat het eerste deel gelijkwaardig was qua spel alhoewel TVO al
betere kansen kreeg. Na rust zetten de TVO A-junioren snel orde op zaken. Uitbraak
links, knappe voorzet Bas, Colin kapt zich vrij en schiet 1-0 binnen. Vijf minuten later
demarrage over rechts en diagonale schuiver betekent 2-0. ATC probeert het wel, maar
TVO blijft de bovenliggende partij. Het wordt nog 3-0 na een scrimmage en
keepersfout. Beetje zure reacties van ATC in slotfase, maar Jordy Derkink floot prima
partij. TVO JO19 bezet thans netjes de 2e positie. JO11 van TVO ging echter met 2-7
ten onder tegen ATC, je kunt niet alles hebben….
TVO4 haalde dikke 0-7 winst bij Markelo en koerst ontegenzeggelijk weer op de titel
aan en het 3e verraste met 2-1 winst op Suryoyre Mediterraneo en kreeg daarbij hulp
van Luuk… TVO1 bezocht GFC en hield de Goorse nummer 2 netjes op remise. Na de
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thee schoot Jorn v.L. de 1-1 binnen na een cadeau van de GFC doelman. Qua kansen
verhouding een dik verdiend gelijkspel voor TVO…
TVO JO15 werd door Hoeve V verrast met 5-3 verlies, JO13 won bij Rekken met 2-3 en
het 4e heeft de platte wagen al besteld; 4-1 winst bij Bon. Boys, TVO45+ kwam via 2-4
nog langszij Hengelo, maar moest in de slotfase met 5-6 alsnog buigen. Dringend
aanvulling gevraagd voor de ‘Pensionados’…
Het 2e kwam met lege handen terug van Aramea, 2-1 en TVO1 moest laat passen tegen
as. kampioen WVV, dat een 1-0 achterstand omboog naar 1-3 winst, maar de 3e helft
op het Geertmanpleintje was wél voor TVO….
TVO JO11-2 boekte een record-overwinning op Rigtersbleek met 13-3, staat riant aan
kop met alleen Avanti nog als concurrent voor de titel. TVO JO17 speelde een
interessant duel tegen Vogido en eindigde met een knappe 5-4 zege. Het JO19 team
bleef kans houden op de titel na de 0-0 remise tegen Hector want ook La Premiere
bleef steken op een gelijk spel bij Holten. Tegen Hector had TVO na rust wel betere
scoringskansen, maar in de afronding was het enkele keren ‘net-niet’. Spannende
slotfase dus.
TVO4 veegde vloer aan met Markelo; 13-2, waar het 3e een pak slaag kreeg bij Losser.
TVO2 evenwel tankte tegen het seizoeneinde zelfvertrouwen door stevige 4-0 winst op
de Tubanters.
En TVO1 ging bij en tegen Diepenheim (opnieuw) de boot in door een zwakke 1e en
onmachtige 2e helft. Na de 2-0 ruststand leek een remise alsnog mogelijk, maar TVO
kon door de twee aanvallende schorsingen geen vuist maken, 2-1 verlies…
TVO4 versloeg naaste concurrent Delden met 0-1 en werd derhalve opnieuw
KAMPIOEN!!! Proficiat…
En TVO1 deed haar plicht tegen Bentelo en won netjes met 2-0; Jorn G. en Stef
scoorden. Bentelo is nu in degradatienood, jammer voor onze noabers maar ja….

Zet u de waardering voor BBB weer om in een vrijwillige bijdrage?
De BBB redactie doet weer een beroep op de lezers om de waardering voor dit blad te
tonen middels de jaarlijkse vrijwillige bijdrage. Dat geldt dan met name voor iedereen
die BBB gratis in de bus krijgt, via de eigen vereniging BBB ontvangt of regelmatig in de
kantine dit blad meeneemt. Voor uw vrijwillige gift is vorige maand een machtiging
ingesloten in deze BBB. Graag erbij vermelden; vrijwillige lezersbijdrage BBB 2018. We
danken u alvast voor uw spontane bijdrage!!Toevallig vergeten te reageren? Ook

in juni kan het nog!

Marathon Enschede22 april; nog acht doorzetters!

Naast de reeds vermelde acht doorzetters die in de april BBB genoteerd, wist
Anouk Mulder nog acht deelnemers te melden.
Halve marathon: Elin Nales, Erik Heimerink, Bart Asbroek en Leo v/h Bolscher.
10 KM: Lieke Temmink, Marloes Boenders, Bente Lintsen, Anouk Mulder.
5 KM: Marjolein ter Avest.
Dat lijken me allemaal atleten die we straks in september bij de nieuwe LUS VAN
BECKUM ook aan de start zien verschijnen, toch?
BBB
REDACTIE

Koningsdag Beckum 2018
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Wat was het onverwacht fantastisch weer! Maar dat mocht ook wel eens na
drie jaar! In samenwerking met TVO is ook dit jaar een niet te vergeten
Koningsdag neergezet.

Als eerste dag van de vakantie kon deze voor velen niet beter beginnen. Eerst
was er de ballonnenwedstijd. Sommige kaartjes zijn inmiddels al geretourneerd
uit de richting van Finland. Daarna de spelletjes voor de basisschooljeugd met
o.a. een lange stormbaan, Bungeerun, Angrybirds schieten en natuurlijk de
jaarlijkse waterestafette. Kleuters en peuters werden in de gymschaal
vermaakt
met
springkussens,
schminkartiesten,
een
professionele
ballonnenclown, een suikerspinner en cupcake versierders. Ondertussen
konden we ons warmen aan het aangename zonnetje, de vrolijke muziek onder
begeleiding van DJ Paul en de oranjebitter. Jong en oud, sportief of elektrisch
voortgedreven, de meeste fietsers kwamen rond één uur glunderend van al het
moois dat ze onderweg gezien hadden weer terug op het schoolplein.
Onze burgemeester was ondanks zijn drukke programma aanwezig om enkele
onderscheidingen uit te reiken. Daarbij trof hij in het eendrachtige Beckum,
onder de indruk zijnde van het nieuwe schoolplein, puur gezelligheid aan. Tot
ver in de middag was ‘t gezellig.
Deze dag was niet mogelijk zonder alle vrijwilligers waaronder begeleiders,
kantinepersoneel, organisatoren van de fietstocht, muziek en het vaste
ballonnenblaasteam. Waarvoor hartelijk dank. Speciale dank gaat uit naar Eddi
Pot. Na vijf jaar organisatie in de koningsdag commissie Beckum, met
passionele inzet, gezelligheid, creatieve inbreng zit je termijn er helaas weer
op. Ook Jessica Meijer bedankt. Na drie jaar tomeloze inzet in de organisatie
moest je jammer genoeg eerder dit jaar afhaken maar was je toch als
vrijwilliger bereid om ons te ondersteunen. Mocht u tips, opmerkingen of
advies hebben, wij zijn zeker bereid deze mee te nemen in de organisatie van
volgend jaar! Graag zien we u allen volgend jaar in grote getale weer terug.
Sandra, Nicole, Ursela, Joop, Eddi en Leon (commissie Koningsdag Beckum van de
HOV)
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Boven; Harrie vermaakt zijn kleinzoon, onder; Gezellige rustpauze bij de fietstocht

Zijlijn…. Van vrogger nor now
Op 10 april waren we bijeen voor de laatste middag van dit seizoen van de
ouderensoos.
Deze middag werd verzorgd door Hendrik Weenink met bovengenoemd programma.
Veel van wat vertoond werd, was voor ons niet nieuw maar wel interessant en
herkenbaar. Hij liet bedsteden zien en vertelde dat die aan de korte kant waren . Annie
Timmerhuis, 90 jaar, had er echt in geslapen maar zij had dat zo niet ervaren en zij is
toch echt niet klein. Hij liet een vracht hooi zien die zo hoog was opgetast dat je bang
moest zijn als er over slechte wegen werd gereden. Hendrik verklaarde allerlei gezegdes
en spreekwoorden. ‘Onder de pannen zijn’, bijvoorbeeld.
Dat waren vooral de welgestelde boeren. Zij hadden een pannen dak dat inregenen
voorkwam. En dan de uitdrukking tijdens een stilte; ‘Er komt een dominee voorbij’. De
goede man kwam meestal de dood aanzeggen en dat ging niet gepaard met veel
lawaai. En dan het gezegde ‘Daar liggen de rijke stinkers begraven’. Dat was vaak voor
in de kerk en de vloeren waren niet zo hecht dat ze de lucht konden vasthouden. Zo
waren er nog veel meer uitdrukkingen die verklaard werden. De middag werd
afgewisseld met oude liedjes en gedichten. Het enige wat soms stoorde, was dat
mensen er tussendoor praten en dan kun je de voorganger niet verstaan. Al met al een
mooie middag.

Rie Menkehorst
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Nieuws van Vrouw Actief Beckum
Allereerst willen we iedereen die tijdens de Rabo Clubkas
Campagne een stem op Vrouw Actief Beckum heeft uitgebracht,
heel hartelijk bedanken. Begin juni zal de Rabobank bekend
maken welk bedrag dit opgeleverd heeft. Uiteraard houden we je
op de hoogte.
Op 12 mei zijn we op bezoek geweest bij het biologische
boerenbedrijf van de fam. Breukers. We hebben genoten van een heerlijke
LUNCH, van de rondleiding met gepassioneerde uitleg en van het afsluitende
gezamenlijke drankje. Iedereen ontving na afloop een smakelijk potje jam
afkomstig van zorgboerderij Erve Geurts uit Oele.

Mooi overzicht van het bezoek bij de familie Breukers
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Inmiddels staat de laatste activiteit van dit seizoen voor de deur. Zoals bekend
gaan we op dinsdag 19 juni een dagje op stap met de BUS. Iedereen die
meegaat heeft een bevestiging ontvangen. Op het moment dat we dit artikeltje
schrijven is er nog ruimte voor één persoon. Dus wil je nog graag mee, neem
contact op met een bestuurslid en zij kan je laten weten of je alsnog mee kunt.
De bus vertrekt de 19e om 08.30 uur vanaf het kerkplein, dus kom op tijd!
We hebben een tip: eet ’s morgens een piepklein ontbijtje want we hebben al
vroeg een (heerlijke) verrassing op het programma staan. Niet mee met de bus
maar wel na afloop samen genieten van een etentje….. dat kan! Laat het ons
weten, bel met een bestuurslid.
En ja, we hebben het al aangekondigd: op 11 oktober gaan nog een dagje op
stap met de bus. We gaan dan namelijk op bezoek bij Annie Schreijer in het
Europees Parlement in Brussel. Het zal een lange dag worden; we vertrekken
om 05.45 uur en de verwachting is dat we rond de klok van 22.30 uur weer in
Beckum zijn. Vanwege het ontvangst in het Europees Parlement kunnen er
maximaal 55 dames mee. In verband met allerlei (veiligheid)regels moeten we
al tijdig aangeven met hoeveel dames we komen en uitgebreide gegevens van
iedereen die meegaat doorgeven. Meer informatie omtrent de opgaaf en het
aanleveren van die gegevens volgt spoedig.
We hebben contact!

Bestuur Vrouw Actief Beckum

Wat is ’t wat…
FC Twente gedegradeerd en hoe… Pagina’s vol in de bladen en hele TV rubrieken
werden er aan besteed. Met steeds een vrijwel unanieme conclusie dat het allemaal de
schuld is van de directie, trainersstaf en een mislukt ingekocht spelers beleid. Waarbij
enkele namen nogal opzichtig ‘in de zeik werden gezet’ door bijvoorbeeld Voetbal
Inside. Zal allemaal wel. Om de zaak te redden, is in ieder geval Jan van Halst al
teruggetreden (‘teveel hooi’..!) en wordt nu intensief overlegd om te redden wat er te
redden valt! Want robuuste sponsoren zijn van levensbelang en de trouwe supporters
moet je koesteren. Daaronder kun je trouwens niet die leeghoofden scharen, die
gooiden met rookbommen en vuurwerk en trachtten het veld te betreden (laatste
wedstrijd FC Twente-NAC)…
De N18 is geopend en dat heeft de dag vooraf letterlijk heel wat benen in beweging
gezet. Vele honderden, misschien totaal wel duizenden lopers, skaters en fietsers
bezetten de nieuw aangelegde weg tussen de Achterhoek en Enschede. Waarbij ter
hoogte van Haaksbergen extra aandacht was voor de aan- en afvoer voorzieningen,
klaverbladen, aangelegde afslagen etc. Veel Beckumer betrokkenen waren hier
natuurlijk in geïnteresseerd. Met het oog op de nabije toekomst en verwachte mindere
(vracht)verkeersdrukte door Beckum. En om maar met de deur in huis te vallen; het
lijkt erop dat inderdaad voor vrachtverkeer de afslag naar Beckum zo ingewikkeld en
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vertragend wordt, dat die onaantrekkelijk is voor dat soort verkeer. Gewoon
‘doorrossen’ tot de Grolsch fabriek lijkt ons ook het beste….
Het was historisch en indrukwekkend wat je meemaakte. Fietsend over die gloednieuwe
weg, met viaducten bij de Kolenbranderweg, Hengelosestraat, Schoolkaterdijk etc. Veel
bekenden begroetten je links-rechts op die ontdekkingstocht. Natuurlijk hoorde je
stemmen en meningen, waarin nog eens teruggeblikt werd op die rigoureuze
veranderingen van het landschap. Dat kost wennen en is begrijpelijk. Huizen, complete
boerderijen en bospercelen zijn compleet verdwenen, uitzichten worden belemmerd.
Maar ja, de tijd schrijdt ontegenzeggelijk voort met nieuwe ontwikkelingen. Die kun - en
moet - je niet willen tegenhouden.

Wie oh wie is die eenzame fietser op het nieuwe asfalt??
Op 29 april is exBeckumer Frans
Leferink in
Tubbergen overleden
op 79 jarige leeftijd.
Zoon van de bekende
‘Schilders Leida’.
Broer Johan Leferink
weet te melden;
‘Frans werd (ver in
de vorige eeuw) bij
zijn geboorte nog
royaal in het
zonnetje gezet in de
Hengelosche
Courant, 21 jan
1939. Vanwege het feit dat hij de 40.000e inwoner van Hengelo was!’ Voor
geïnteresseerden onder oud Beckumers best een memorabel feit, lijkt ons.
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Recorddrukte bij de 3e helft van TVO – WVV34. Dat was het zeker. Onder bijkans
tropische omstandigheden werd de wedstrijd gespeeld met drinkpauzes voor- en na de
rust. Nadien werd het Geertmanpleintje overspoeld door honderden dorstige
toeschouwers uit Hengevelde en Beckum. Weliswaar had WVV de wedstrijd gewonnen,
maar TVO wist de 3e helft in klinkende munt om te zetten… De kantinecommissie had
de zaakjes goed georganiseerd. Hulde aan Erna, Alfons, Johan, Ellen, de keukendames
(plus de crea dames die de kantine wekelijks steeds weer stemmig aankleden) en
andere betrokkenen.

BBB REDACTIE

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 de 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.

Het Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo is een
onderdeel van

Droevig bericht
We werden vorige week danig opgeschrikt door het bericht dat Raymond
Timmers uit Hengelo – op veel te jonge leeftijd - plotseling na een fietstocht is
overleden. Raymond heeft enkele jaren geleden TVO 2x een aantal maanden
‘uit de brand geholpen’ met trainingen voor het 2e. Hij was een aimabel en
sociaal persoon die in Beckum ook als postbezorger veel vrienden maakte.
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Hondenpoepbak bij ’t Proggiehoes

Hondenpoep is een dagelijkse irritatie. In de Algemene Plaatselijke Verordening
(APV) staat dat hondenbezitters de hondenpoep op moeten ruimen. Als ze
worden gesnapt, kost dat € 140. En daar ligt net het probleem. Je moet wel op
‘heterdaad’ betrapt worden. In ’t Proggiehoes hangt geregeld een strontlucht
en dat ligt niet aan de riolering van ’t Proggiehoes. Rondom de parkeerplaats,
en vooral onder de heg, ligt vaak hondenpoep en dat hebben bezoekers niet
door als ze de auto parkeren en uitstappen. Het gebeurt geregeld dat
bezoekers met hondenpoep aan de schoenzolen binnenkomen. De Werkgroep
Aanpak Afval, onderdeel van het Dorpsplan Beckum-Oele, heeft bij de
gemeente Hengelo een verzoek ingediend voor het plaatsen van een poepbak
ter hoogte van ’t Proggiehoes. Hier wil de gemeente aan meewerken en
binnenkort (en misschien staat deze er
ondertussen) komt hier een poepbak te
staan. En aangezien de hondenbezitters
zich dan ongetwijfeld netjes houden aan
de opruimplicht, zal de overlast bij ’t
Proggiehoes e.o. tot de verleden tijd
behoren. Toch?

Werkgroep Aanpak Afval

LUK AKKEFIETJES
’n Spier op’n balg konne krieng’, dat konne. Zo, da’s kloare taal of nig dan. Mer
dat oawerkwaamp Knalpiep’nTheo ton hee met Hemmelvoart ne groep van dee
HelsEensjels teengkwam. Ie weet wal, dat motorvolk met dee learn pekke an,
dikke beure, ring’n in oar’n en neuse, meespats ’n knief in tuk en tattoes van’
navel tot boam in’ nek’n. Knalpiep’nTheo was smons op zien opgevoer’n
brommet vot eveurd met SeemelSientje achter op’n buddysit. Noe wee’k nig of
gullie SeemelSientje kent, mer doar is Theo d’r nig met op veuroet egoan.
Sientje is zo’n nuilwichke den de lippe aait löt hang, as’t heur nig akkedeart.
Ma good, hee har’t ok nig veur oetkies’n dat harre nig… Zien veurige vlamme
was nog wal zo’n deantje, mer ja, was mear zo’n losgeslaang’ tiep. At den
öldsen van BroakWilm op ’n feestje ’n advocaatje tevöl op had, dan ha’j nog
nooit zowat ezeen. As ne broonstige koo zat zee dan op de daansvloere te
steiger’n, heremetied wat gung t’r of. En doarbie, zee veel mear op jongs dee
d’r waarm biezaat’n en tja, Theo har ok nig völ in bin’tuk, dat harre nig. A’j
vergriept wat ik bedoele.
Marre, Theo met Sientje gestrits achter op ’n brommet dus met Hemmelvoart.
Doar ha’w t oawer. Zee had’n boterham en ne fleske Fanta mette nom’n en
gung zich nussel op zonne pekearplaatse langs de weg bie ne piknikbaanke.
Tied um in e nem’n, ’n waterig zunneke schien heur op ‘n kop en zee schoom
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teeng meka an. Vögelkes floot’n de stilte oet meka; ’t leam was zo slech nog
nig. Ineens ’n hels geknetter. Zes-zeum van dee learn pekke op ne zwoarn
motor kwaam d’ran, drei’n ’t gas nog is extra los dat ’t stoonk in ne walm van
benzineloch. Daor was de loch bie’t aale veurn niks bie. Theo wol zich fleenk
hool’n teengoawer Sientje en veel oet; wollen gullie rap weggoan met dat
kabaal en steenkerieje, wie sunt an’t boterham ett’n’. Dat harre better nig kön
doon… De motorkeals schoom in ne kreenk um Theo hen, ze pak’n hem stievig
bie de lurven en hee kreeg met schorre stem te heur’n; ‘Wil you as de
sodemieter dat Solexje oppakken en opzouten met dat scharminkeltje van een
deantje? Anders ken je een spier op de balg krijge…’. Bin’n datteen tel har
Theo ’t boeleke oppepakt, de boterham loat’n ling en vót was ’t kealtje met
Sientje op de budysit…..

HekselmesienHarry

De LUS VAN BECKUM wordt nieuw leven
ingeblazen!
Het gaat dus gebeuren. De befaamde trimloop krijgt na 40 jaar een vervolg!
Zaterdag 15 september vanaf 16 uur gaat de trimloop voor jong en oud over
diverse afstanden van start. Met oa. een kidsloop over 750 meter en 1,5
kilometer op het parcours Beckumerschoolweg-Past. OssestraatBeckumerschoolweg. Verder een trimloop over 5, 10 of 15 kilometer (op een
parcours van plm. 5 kilometer) door het buitengebied Start en finish van alle
afstanden het Proggiehoes. Kleedgelegenheid is in de TVO kleedkamers achter
de sportzaal.

Binnenkort komt er een aparte website in de lucht met extra informatie over
deelnamekosten, exacte starttijden, randprogramma etc.

DANKBETUIGING

“Het leven is net een grote schommel van liefde”

Olaf

Het is voor mij niet mogelijk iedereen persoonlijk te bedanken voor de enorme
belangstelling na het overlijden van Olaf Vossebeld
Het afscheid nemen viel zwaar. Ik ben zeer getroffen door uw medeleven in de vorm
van bloemen, kaarten, telefoontjes en uw aanwezigheid. Het deed mij goed dat zoveel
mensen zich betrokken voelden bij dit grote verlies, daarvoor mijn hartelijke dank.

Everdien Stokreef
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PITAMIENTJES de jeugd aan het woord!
In deze BBB Britt Ottink aan het woord. In het kantoortje van juf
Petra hebben we gezellig gekletst Lees hieronder de zesde aflevering
van Pitamientjes. Britt staat op de foto op het voetbalveld, het
favoriete plekje in of om de school. Veel leesplezier.

Stel je eens voor; naam – leeftijd – welke groep:
Britt Ottink, Ik ben 11 jaar jong en zit in groep 8

Hoe ga jij meestal naar school?

Meestal ga ik met de fiets naar school. Het is best wel dichtbij eigenlijk. 5
minuten fietsen.

Wat is je favoriete vak op school en waarom?

Gym is mijn favoriete vak op school. Omdat je dan lekker kan rennen en
sporten en daar houd ik van. Meneer Thijs vind ik een leuke en goede
gymleraar. Met meneer Thijs hebben we uitgebreide gave spellen. Dat vind ik
leuk! Het is lekker na het harde werken in de klas.

Heb je ook een vak wat we moeten afschaffen op school?

Ik heb nergens een hele hekel aan. Soms vind ik het niet heel leuk, maar dan
doe ik het gewoon en dan ben ik er snel van af. En dan valt het wel mee. Als ik
echt moet kiezen, zou ik taal weglaten, omdat ik dit niet zo leuk vind. Engels
vind ik wel leuk.

Doe je aan sport?

Jazeker! Handbal en dansen.

Welk soort dans doe je?
Streetdance. Ik vind beide sporten erg leuk om te doen. Maar vooral ook leuk
dat je met dansen elke keer nieuwe dansen of nieuw liedje hebt.

Zou je wel een andere sport willen doen?

Ja, voetbal of hockey. Voetbal is lekker trappen tegen de bal aan. Ik vind beide
een leuke sport omdat je achter de bal aan kan rennen en trucjes kan doen
met de bal. En ze zijn beide een teamsport. Dat je moet samenwerken en
overspelen met de bal.

Wat zijn je favoriete hobby’s?

Handballen, dansen, voetballen, hockeyen. En dat was het hihi.
Netflixen vind ik ook leuk als ik thuis ben. Dat doe ik altijd nadat ik het
huiswerk af heb.
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Minder snoep en meer fruit, wat vind jij?

Ik vind dat je ook fruit moet eten, omdat het gezond is. Maar je mag ook af en
toe een paar snoepjes pakken, vind ik.

Hebben jullie huisdieren?

Ja heel veel. We hebben 5 konijnen: Stampertje, Blacky, Loutje, Flappie,
Spyky.

Wie heeft de namen bedacht?

Ik en mijn zus Malou. En we hebben nog een paard (Jolly) en een hond, die
eigenlijk van mijn opa is en die heet Monza. Ik vind het erg leuk met alle
dieren thuis, ik vind het leuk om ze te verzorgen en in de ren te doen. Dan
springen ze rond, heel schattig.
Ik heb 1 broer en 1 zus. Mijn broer heet Stefan en is 19 jaar. En mijn zus heet
Malou en is 17 jaar.

Dat betekent dat jij de jongste bent, hoe is dat?

Ik vind het niet zo erg, ik vind het wel leuk. Maar ik zou wel graag nog een
broertje erbij willen.

Als jullie met z’n 5en uit
eten gaan, waar ga je dan
het liefst naartoe?
Wat is jullie favoriete
restaurant?

Naar Apeldoorn, bij van
der Valk. Lekker patat en
we brunchen vaak in
Hengelo. Dan gaan we
met de hele familie en
dan gaan we lekker eten.

Wat wil je later worden?

Verpleegkundige, omdat
ik graag mensen beter
zou willen maken. Dat
lijkt me wel heel mooi. Of
kapster, omdat ik vlechten en staarten te doen.

Dank je wel Britt voor dit leuke gesprek!
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Jubileum TTV Oele…
Dit jaar bestaat Touwtrekvereniging Oele alweer 40 jaar. Daarom organiseren wij
zondag 24 juni een competitietoernooi. Het vindt plaats op de weide tegenover de
Oelerschool. We beginnen om 11:00 uur met onze jeugd, onze dames en twee 680-kg
teams. Aansluitend nemen we deel met liefst twee teams in de felle 600-kg klasse. De
wedstrijden zijn tegen 15:30 uur ten einde.
Na afloop gaan we ons 40-jarige jubileum vieren in de tent, met muzikale
ondersteuning van Ter Bekke Licht en Geluid.
Hierbij zijn alle leden, oud-leden, familieleden en overige belangstellenden van harte
uitgenodigd.

Met vriendelijke groet, Ronald Hengelman

… en 100 jaar Volksfeesten Oele
De Volksfeesten Oele zijn niet meer weg te denken, het is al 100 jaar een gezellige
afsluiter van de zomervakanties. Deze jubileumeditie pakken we groots uit zodat
iedereen op 31, 32 en 33 augustus volop kan genieten.
Op vrijdagavond trappen we af met een gezellige avond voor jong en oud. Er wordt
voor jullie gekookt, gewoon om jullie te bedanken voor al die mooie feesten. Niet alleen
de koks zorgen voor vulling, ook special guests gaan een fantastische invulling aan de
avond geven.
Op zaterdag 1 september hebben we zoveel moois dat 1 podium niet genoeg is, er
wordt een heus festivalterrein gebouwd met een binnen- en een buitenpodium. ’s
Avonds pakken we uit met Bökkers, de Mumfords & Sons tribute band, Livin’Room en
DJ’s.
Zondag 2 september begint met de fietstocht en oldtimerrit, verder staat de volleybal
weer op het programma. De eerste editie van Tractor-Factor was vorig jaar meteen een
succes, dit jaar wordt het -letterlijk en figuurlijk- nog grootser en spectaculairder. ‘s
Middags kun je met een helikopter de hoogte in. Wil je Oele eens vanuit de lucht
bekijken? Heb je je huis al van boven gezien? Dat kan nu!
We hebben nog veel meer in petto, voor de rest van het programma kijk je op
www.volksfeestenoele.nl
en
via
facebook.com/volksfeestenoele
en
instagram.com/oelevolksfeesten blijf je op de hoogte van de laatste nieuwtjes.

Tot ziens op 31 augustus, 1 en 2 september!
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Marjan Alberts

Hoe ziet Beckum er over 15 jaar uit….
Hiernaast op de foto ziet u
de kerk rond het jaar
1904. De kerk is een van
onze
gemeenschapsgebouwen.
Vroeger een plek die door
velen
wekelijks
werd
bezocht. Er is ondertussen
veel veranderd in Beckum.
De kerk op de foto is net
voor
de
Tweede
Wereldoorlog vervangen
door
de
huidige
Blasiuskerk. Het aantal
kerkgangers is in de
laatste decennia sterk
gedaald, ook in Beckum. Hoe gaat dat verder? Hoe ziet Beckum er over 15 jaar
uit?
Wie
het
weet
mag
het
zeggen.
Over de toekomst van de Beckumer Gemeenschapsgebouwen wordt in het
kader van het dorpsplan, serieus nagedacht en daarbij is uw hulp nodig.
De Dorpsplancommissie Toekomst Beckumer Gemeenschapsgebouwen (TBG)
werkt momenteel aan vijf scenario’s voor onze gemeenschapsgebouwen. Dat
zijn, naast de kerk, de lagere school, spelzaal het Geertman en ’t Proggiehoes.
Wat is hun functie nu en hoe zien wij dat als gemeenschap over ongeveer 15
jaar? Moet de kerk dicht of maken we er iets anders van? Gaan we wonen in ’t
Proggiehoes of gaat Levenslust naar de basisschool? Gaan we zaalhandballen
in Beckum? Praat erover mee!!!
We nodigen u van harte uit om met ons mee te denken en praten over de 5 scenario’s.
Dat kan op woensdag 4 juli, 20:00 uur in ’t Proggiehoes. De scenariotitels zijn:
1.
2.
3.
4.
5.

Doorgaan zoals nu
Optimaliseren
Geertman plus
Kerk in de steigers
Nieuwe MultiFunctionele Accommodatie

De inhoud van elk scenario wordt uitgelegd. Kom daarom in ’t Proggiehoes op
woensdag 4 juli 20:00 uur. We zien u graag!

Commissie TBG
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Zomerdagen bij Atelier “Pluizebol” en Brocante
“Kom Kiek’n”
Het gezellige erf staat deze dagen in het teken van de zomer.
We hebben een gevarieerd aanbod van brocante, handwerkartikelen, seizoentafels,
kadootjes, huisgemaakte jams en geleien. À la Jolijn zal er zijn met handbeschilderde
persoonlijke kraamcadeaus.
Daarnaast is er een uitverkoop van diverse bolletjes wol en pakketjes.
Bij de vuurplaats kunt U genieten van de kleuren die uit de pan komen met de
plantaardig geverfde wol.
Koffie en thee met iets lekkers staat voor iedereen klaar.

vrijdag 22 juni van 13.00-17.00 uur, zaterdag 23 en zondag 24 juni van 10.00-17.00
uur.
Ganzebosweg 300 in Boekelo 06-23499136, www.facebook.com/komkiekn

TVO jeugdteams tegen vaders-moeders-leiders!!
Op zaterdagmiddag 16 juni vanaf 13.30 uur gaan we met alle TVO jeugdteams
van de handbal , vollybal en de voetbal weer tegen de moeders / vaders /
leiders spelen . Nadien is er een gezellig samenzijn bij de kantine met iedereen
om het seizoen waardig af te sluiten. De teams krijgen via hun leiders /
leidsters de exacte aanvangstijden door. Dus hou deze datum vrij en ga vast
in training. Tot dan!

Groet, Pascal

H. Blasius Beckum weekendvieringen
JUNI
Za. 02 juni
Zo. 10 juni

18.30 uur
09.30 uur

Za. 16 juni
Zo. 24 juni

18.30 uur
09.30 uur

Za. 30 juni

18.30 uur

JULI
Zo. 08 juli

09.30 uur

Za. 14 juli

18.30 uur

GEEN VIERING
WOORD-EN COMMUNIEVIERING
Pastor Ogink/dames-en herenkoor
GEEN VIERING
WOORD-EN COMMUNIEVIERING
T. ter Avest / dames-en herenkoor
EUCHARISTIEVIERING
Past.Oortman/dames–herenkoor
EUCHARISTIEVIERING
pastor Nowara
WOORD-EN COMMUNIEVIERING
SCHOOLVERLATERSVIERING
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Zo. 22 juli

09.30 uur

Za. 28 juli

18.30 uur

pastor Ogink
WOORD-EN COMMUNIEVIERING
T. ter Avest
WOORD-EN COMMUNIEVIERING
pastor van de Bemt

AUGUSTUS
Za. 04 aug.
Zo. 12 aug.

18.30 uur
09.30 uur

Za. 18 aug.
Zo. 26 aug.

18.30 uur
09.30 uur

GEEN VIERING
WOORD-EN COMMUNIEVIERING
pastor Ogink
GEEN VIERING
WOORD-EN COMMUNIEVIERING
T. ter Avest

Datumbank
8 juni
Vrijwilligersavond Blasius Parochie Beckum, Proggiehoes. 20.u
8 t/m 10 juni TVO Jeugdkamp 2018
13 juni
Toekomst Beckumer Gemenschapsgebouwen
15 juni
OVBO; bezoek aan kasteel Twickel.
16 juni
Oud Papier
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 georganiseerd door TTV Ole; t.o. de Schole
4 juli
2e avond over de toekomst van de Beckumer
Gemeenschapsgebouwen. Aanvan 20.00 uur in 't
Proggiehoes.
21 juli
Oud Papier
17 aug.
Oud Papier
31 aug t/m 2 sept. 100 jaar Volksfeesten Oele.
9 sept.
The Brainrun. Van 13.00 uur tot 16.00 uur. Georganiseerd door
Jeugdraad en TVO Omni Jeugd.
12 sept.
OVBO; gastspreker.
15 sept.
Oud Papier
15 sept.
De Lus van Beckum. Aanvang 17.00 uur
29 sept.
Corn County Hakselmiddag; oude hakselaars die mais oogsten.
15.00-18.00 uur
30 sept.
Blasiusfestival van 12.00-19.00 uur.
20 okt.
Oud Papier
29 nov. OVBO; Thema-avond.
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***************************************************************
Vakanties basisschool de Bleek schooljaar 2017-2018
28 t/m 31 mei
Avondvierdaagse
10 juni
1e H. Communie
23 juli t/m 31 augustus 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

Cilia bewijst zich als comédienne van de bovenste plank
Zij heeft weken van hoogtijdagen achter de rug. Na Broer zoekt
vrouw, de seniorenmiddag bij de Pinksterfeesten en tegelijkertijd
haar rol in He’k wat van oe an was het vliegen en haasten. Maar ze
kweet zich uitstekend van haar rollen. BBB vroeg - heet van de naaldnaar haar ervaringen!
“Wat leuk dat je aandacht besteed
aan de culturele activiteiten. Toevalig
liepen de productie's van Levenslust
en He'k wat van ie an door elkaar.
Toen ik de rol in HWVOA van Aarne
Annink de de vrouw van Hutten
Kloas accepteerde(met Levenslust
zat ik al in de repetities van Broer
zoekt vrouw)was ik me er van
bewust dat ik beide rollen snel en
vroeg in de repetities moest gaan
kennen . Het is een kwestie van
plannen gelukkig hadden we op
beide producties dezelfde regisseur
zodoende waren de repetities ook
altijd te combineren. Lastiger was dit
voor de senioren middag om de
filmpjes op te nemen. Voor" hejt a heurt" waren we vrijdagmorgens nog op
pad.
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Met een snelle techneut was het ‘s middags allemaal te zien in het
Proggiehoes. De reacties heb ik in de kleine zaal nog even opgeluisterd en toen
als een speer naar het Hulsbeek voor de première " He'k wat van oe an"
Voor mij een hele belevenis om mee te mogen spelen met amateur
toneelspelers en professionele acteurs uit Twente en Duitsland. Ook heel erg
leuk dat er zowel in Beckum als in Oldenzaal vele Beckummers in het publiek
zaten een hele welkome verrassing voor mij en mijn medespelers.
In juni beginnen de repetities voor ons najaarsstuk " Het gespuis van de kluis"
met een hoog Hendrik Groen gehalte, hopelijk weer een topper voor
Levenslust.
En ondertussen wacht ik af of ik een rol mag spelen in de Passie-spelen 2019
in Hertme”.

TVO JO11-2 via ruime 8-2 zege op Hengelo de fiere kampioen1

VRIJWILLIGERSAVOND 8 JUNI H. BLASIUS
Graag willen wij allen die in onze geloofsgemeenschap actief zijn uitnodigen voor onze
tweejaarlijkse "VRIJWILLIGERSAVOND"
VRIJDAG 8 JUNI A.S. OM 20.00 UUR
Zoals voorheen gebruikelijk is uw echtgenoot, partner of vriend(in) tevens uitgenodigd. De
gastvrijheid van 't Proggiehoes staat garant voor een gezellige en ontspannen avond. We
willen op deze manier onze waardering voor uw actieve bijdrage binnen onze
geloofsgemeenschap tot uiting brengen. In verband met organisatie opgave bij Diny
Annink voor 1 juni;

telefoon 074-3676284/06-29428024, of per e-mail;
beckum@heiligegeestparochie.nl
Lokatieraad Beckum
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TVO4 bekroonde weer een succesvol seizoen met het kampioenschap!
Na de winst op Delden twee weken geleden kon de vlag in top. Afgelopen
zondag de laatste thuispartij tegen Hoeve Vooruit de slotwedstrijd met 4-2 winst
met daarna de bekende rituelen. Kampioensschaal, etentje, rondtocht in ‘gouden
koets’, veel groene rakkers en informele huldiging. Samen met TVO1
spelers/supporters die van Markelo terugkwamen. Leider Theo Wijlens; ‘ik heb
nu totaal zo’n 50 jaar leider van een elftal geweest, bij de jeugd en senioren. Het
is nu mooi geweest’. Er was veel applaus, veel terug-en vooruit blikken en vooral
veel lachen, mooi toch?

Toetje van de seniorenmiddag Pinksteren in Proggiehoes…
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Nog een extra toetje meneer de Bok en Bep…

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

Volgende BBB verschijnt wo. 27 juni a.s. met oa. nabeschouwing van
succesvol TVO1 seizoen in de 4e klasse!
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