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 TOT DE ZOMER 2019 OP;

24 okt–21 nov–19 dec-30 jan-27 feb-27 mrt-30 apr-29 mei-26 juni

Inleveren kopij uiterlijk een week vóór de uitgave!
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Jaargang

Nummer

40…………………………………10
Weer een boeiende, volle uitgave van BBB. Met actuele info uit ons
actieve dorp voor alle Beckumers en sympathisanten, wees er trots
op.
Beckum staat voor een aantal belangrijke besluiten op het gebied
van inrichting van de kern en aanverwante zaken. Deze BBB geeft
hier alle info over. Lees het en u bent op de hoogte…

…Laatste week nieuws…
Op de Military Boekelo héeft ook TVO een duidelijk stempel gedrukt.
Veel tientallen vrijwilligers zorgden oa. voor kassabezetting, coördinatie hierbij
etc. Dat heeft TVO geen windeieren gelegd en daarbij; ‘ie zeet ok nog is wat’..
Allen bedankt!
Morgenavond 25 oktober belangrijke bijeenkomst in Proggiehoes om 19.30
uur. Een politieke markt waarbij alle zaken aan de orde komen die voor een
duurzaam Beckum van belang zijn; Investeren in de toekomst. Denk mee,
praat mee, stel vragen aan de politici!
Maandagavond 29 oktober weer een belangrijke vergadering. Over de
toekomst van de TVO velden. De leden moeten over een voorgenomen
bestuursbesluit stemmen. Komt allen Op pag. 34 meer hierover!!
Vorige week een melding van KROON kennisteam via BECKUM.NL;
‘De gesprekken met diverse partijen over realisering van het
nieuwbouwplan
zijn in een afrondende fase. Eind november hopen we duidelijkheid te
geven.’

DE VOLGENDE BBB VERSCHIJNT WOENSDAG 21 NOVEMBER
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wat u leest in deze OKTOBER BBB
Laatste week nieuws
Inhoudsopgave
Grote (jaar)vergaderdag TVO afdelingen
Jubilarissen TVO
TVO Gilde presentatie
Jeugdraad afscheid bestuurders en Brainrun
Handbal seizoen voorbereiding
Zonnebloem activiteiten
BBB jaargang 1979; terugblik augustus-september
TVO plaquette aangeboden
Levenslust nieuw blijspel
Blasius festival in woord en beeld
Vrouw Actief Beckum in Brussel
Kerstmiddag Oele
Luk akkefietjes
Pitamientjes de jeugd aan het woord
TVO volley afscheid bestuurders
Ballooning Grolsch winnaars op foto
Kerstmarkt Beckum
Twintig voorzetten Louis Nibbelink
Verlichte boerderijen-gebouwen tocht
‘Tim en het zachte witte licht’ kinderboek
Oeler quiz
Zijlijn
Sinterklaas intocht Beckum
Concert de Optimisten
EHBO diploma halen?
Brons voor jeugdige touwtrekkers op WK
Misvieringen en datumbank
BBB-tje adreswijziging
Wist u datjes… sportflitsen
Middenpagina’s; stand van zaken Dorpsplan Beckum-Oele
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De grote vergaderdag van TVO
op woensdag 26 september

Het ging van een leien dakje die avond. Op drie verschillende
locaties vergaderden de TVO afdelingen voetbal, handbal en
volley. Om vervolgens in de Geertman kantine af te sluiten met de
TVO omni-vergadering.
Waarna het TVO Gilde de sessies afsloot met bekendmaking van de
ingediende voorstellen uit de afdelingen ter financiële ondersteuning en
stemming daarover.
De voetbalafdeling beet het spits af in de kantine. Gememoreerd werd door
voorzitter Alfons Harink dat TVO 85 jaar bestaat. De bestuursleden van de
verschillende disciplines
secretariaat, financiën,
competitieleiding,
accommodatie, jeugdzaken, mediazaken en sponsoring deden verslag. TVO
voetbal draait relatief goed op alle fronten en er zijn prestatief en financieel
prima cijfers te melden. Vooral door een uitstekend draaiende kantine is
een flinke buffer opgebouwd. En die is nodig want de accommodatie vergt
vooral door de lange droogteperiode extra intensief onderhoud en
bewerking. De jeugd heeft een goed seizoen achter de rug met enkele
kampioenen en teams die in een hogere klasse goed presteerden.
Sponsorcontracten werden verlengd en een serie nieuwe bordsponsoren
zijn toegevoegd lang het hoofdveld. Voor het plan tot realisering van een
hybrideveld verlopen ‘de onderhandelingen met de gemeente stroef’, wordt
gemeld. De Belangenorganisatie Amateur Voetbalvereniging is ingeschakeld
ter ondersteuning bij de gesprekken met de gemeente.

Er waren een hele serie jubilarissen die 40, 50, 60 en 70 jaar TVO lid zijn.
40 jaar lid is Danny Ottink; 50 jaar lid Harry Rupert, Harry Veldhuis, Tonny
ten Dam, Harry ten Dam en Eddy Drenth; 60 jaar lid zijn Henk Eijsink,
Henny Wijlens, Jan Ottink, Hennie Assink en Herman Jannink; 70 jaar lid is
Frans Vossebeld. Een viertal andere jubilarissen waren niet aanwezig.
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Danny Ottink; 40 jaar lid

Alfons
Harink
droeg
de
voorzittershamer over aan John
Frongink na 9 jaar leiding te hebben
gegeven aan TVO voetbal. Frongink,
die
als
jeugdvoorzitter
zijn
kwaliteiten had getoond, prees de
scheidende voorzitter om zijn grote
betrokkenheid bij alle voetbalzaken.
‘Een waar boegbeeld voor onze
club’. Harink dankte de voetballeden
van TVO voor hun steun in al die
jaren. Dat had hem sterk gemotiveerd bij zijn voorzitterschap. Alfons Harink
blijft wel actief voor TVO bij een aantal zaken.

Tonny ten Dam,
Harry ten Dam,
Eddy
Drenth,
Harry
Veldhuis,
Harry Rupert; 50
jaar lid

Henk Eijsink, Hennie Assink, Herman Jannink, Jan Ottink, Hennie Wijlens; 60 jaar lid.
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Frans Vossebeld; 70 jaar lid

Voorafgaande aan de omnivergadering werd een presentatie
gegeven door initiatiefnemers Paul
ter Bekke, Eric Temmink en Tom
Jannink, die een nieuwe Stichting
Beckum voorbereiden. Met als
speerpunt Toekomst Beckumer
Gemeenschapsgebouwen
in
combi-natie met de gewenste
woning-bouwplannen.
Enkele
opties zijn bestudeerd in nauwe
samenwerking
met
KROON
kennisteam. Op een scherm werd
aan de sv TVO leden een van die opties gepresenteerd. Daarbij werd wel
opgemerkt dat dit plan één van de opties kan zijn, maar in de visie van de
initiatiefnemers het beste kans van slagen heeft. Omdat door
opbrengst/uitruil van grond een betere financiële onderhandelingspositie
wordt gecreëerd. In hoofdlijnen behelst het plan twee mogelijkheden:
1. Kerk centraal, ook voor culturele- en schoolfuncties, sportvelden
deels verplaatsen, deels voor woningbouw benutten.
2. Kerk afstoten, cultureel, schoolgebruik in nieuwe accommodatie,
sportzaal geschikt maken voor breder gebruik en ook sportvelden
deels verplaatsen, deels voor woningbouw benutten. Uitgangspunt
van deze vrijblijvende optie moet zijn; streven naar 10 woningen in
2020 en daarna jaarlijks enkele woningen tot een maximum van
zo’n 40 woningen over 20 jaar. Na deze belangrijke dorpsinformatie
werd de omni jaarvergadering gehouden.
Voorzitter Johan Vossebeld werd herkozen voor een volgende termijn van
drie jaar. De aftredende voetbalvoorzitter Alfons Harink, die ook zitting had
in het omnibestuur, werd in het zonnetje gezet. Vanwege zijn langjarige
inzet op velerlei gebied in bestuursfuncties van TVO jeugdcommissiesbestuur en seniorenbestuur als voorzitter, alsmede diverse activiteiten
rondom TVO gedurende de laatste twee decennia werd Harink onder luid
applaus benoemd tot erelid van TVO.
Secretaris Eric Pelle schetste de gezonde situatie waarin de onderliggende
afdelingen verkeren. De samenwerking verloopt prima dankzij de goede
samenwerking en inzet van de vele vrijwilligers. Hij refereerde aan de grote
plannen die op stapel staan en mogelijke woningbouw op (een deel van) de
TVO velden zal plaatsvinden. In samenhang met het hybrideveld, dat
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mogelijk wordt gerealiseerd is dat de komende jaren een hele metamorfose
achter de kerk in Beckum. Penningmeester Anton Tjoonk kon een gezond
beeld schetsen van de TVO omni-huishouding. Een evenwichtige balans
met als basis uitstekende resultaten van de kantinecommissie met al haar
medewerkers.
 Tenslotte presenteerde het TVO Gilde de voorstellen vanuit de
afdelingen voor wat betreft donaties voor diverse middelen. Een
drietal verzoeken kwamen binnen; Afsluitbare ballenwagens voor
TVO handbal- en volley voor gebruik in de sportzaal. ‘Want
gedurende het seizoen worden veel ballen kwijtgeraakt’.
Kostenindicatie 2x € 450.
 Voor TVO voetbal wordt een bedrag gevraagd ter compensatie van
de kosten voor een verbetering van de geluidsinstallatie bij de
tribune langs het hoofdveld, kosten € 1000.
 De sponsorcommissie van de sv TVO vraagt een vergoeding voor
de aanschaf van jasjes voor alle leiders/trainers van de afdelingen
voetbal-handbal-volley. Dit ter uniforme uitstraling van heel TVO bij
de sportbeoefening. Kostenindicatie € 2000 voor ongeveer 50
jasjes, incl. bedrukking etc. De sponsorcommissie gaat die aanschaf
coördineren met de afdelingen.
Deze drie voorstellen worden door de Gildeleden akkoord bevonden en
betekenen een investering van totaal € 3900.
Vier aanmeldingen voor het
Gilde lidmaatschap werden
genoteerd; John Frongink
wordt nieuw Gildelid, Roy
Leferink en Aaron van
Laar vullen een mutatie in
en Joost Wielens wordt
genoteerd als kandidaatGildelid bij een nieuwe
mutatie.
Ook
Bennie
Goselink heeft zich als
kandidaat-Gildelid gemeld!
Voorwaar een verheugende
ontwikkeling, stelt het TVO
Gildebestuur.

Jan Ottink

Alfons Harink; voetbalvoorzitter af na negen jaren en tot erelid benoemd,
met bloemen voor Els.
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BBBtje - Adreswijziging

C.W.T. Koppelman en R.J.M Engelbertink gaan per 1 november verhuizen van
Wolfkaterweg 58 naar Pastoor Eppinkstraat 14, 7554 MA Beckum-Hengelo,
telefoon 074-3676314.

BECKUM BETER BEKEKEN 1e jaargang 1979

Terugblik in de GESCHIEDENIS - deel 4 -

We zijn toe aan deel 4 die de maanden augustus en september van
1979 belicht. Even terugblikken hoe de Beckumer wereld er anno 1979 uitzag.

Veel leesplezier met al die nostalgische herinneringen!

Augustus 1979

De maand waarin de opening van sportzaal ’t Geertman
plaatsvond en ‘t Proggiehoes een drastische gedaantewisseling
onderging!
Via de TVO bestuurstafel werden diverse praktische zaken en logistieke
onderwerpen besproken tot het goed functioneren van de sportzaal voor alle
Beckumer sporters. Ook na goed overleg met DLOS Hengelo bij monde van de
heren Schikker en Zwanenburg. Over indeling van de uren, bovenruimten,
sportspreekuur/blessures (de heer Lohuis en mevrouw Meeuwissen onder
supervisie van Henk Eijsink). Ook de nieuwe trimgroep o.l.v. Henk Timmer
krijgt gestalte.
’t Proggiehoes ondergaat een metamorfose. Met een begroting van fl
10.000,- geaccordeerd door het Kerkbestuur, ging men aan de slag. De
heropening vond plaats op 24 augustus na een openingswoord van
‘voortrekker’ Richard ter Avest door de heer Van der Laak voor een volle zaal
genodigden uit allerlei geledingen van de Beckumer verenigingen en
sponsoren.
En dan de openingsfestiviteiten van de sportzaal . Johnny ter Avest blikte
terug op de realisering van de sportzaal, treffend vernoemd naar de
beminnelijke pastor Herman Geertman. Johnny schetste de bewondering die
geuit werd uit de hele regio voor de prachtige sportzaal, die meteen veel
mensen letterlijk in beweging heeft gezet. ‘Beckum en de gemeente Hengelo
mogen trots zijn op dit juweeltje’.
Het KWJ vakantiekamp toog naar Lochem op 13 augustus met 32(!)
meisjes, woensdagavond bezoekavond met veel ouders, 82 personen bij het
kamp maar liefst. Na de week een afscheidsborrel bij Johan Pot; het was zeer
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geslaagd! Ook het TVO vakantiekamp in Ootmarsum was een succes. Mooie
onderdelen met puzzeltocht (winnaars Jan Morsink en Wijnand ten Vregelaar),
rechtbank, quiz, biljart, tafeltennis en zeskamp. Bij de rechtbank was Bernard
Wienk de pineut en stond op het laatst in bikini.
Stichting jeugd en vormingswerk vervolgde haar activiteiten bij Anny
Ottink. De werkgroep bestaat uit; Miny en Herman Molenkamp, Fien en Jan
Breteler, Marie en Leo Koster, Siny en Bennie Lankheet, Anny Kokhuis, Jose
Annink, Benny Damveld, Pastor Bruggeman en Anny Ottink.
Levenslust snippers waren vermeld met diverse Akkefietjes en Krul’n Fritske
deed verslag.
Een marathonloper vertelde; een relaas van Bets Ottink over zijn hardloop
carrière. In 1973 de 1e marathon uitgelopen in de regio Beckum-Haaksbergenbegon 12 jaar geleden met hardlopen – heeft inmiddels 17 marathons
uitgelopen in Nederland en Duitsland – beste tijd in Essen 3 uur 20 min. en
goede tijd in 1973 in Enschede; 3 uur 22 min. – heeft ook een ultralange loop
van 50 km. gelopen –
Kent geen doping – werd door Harry Boenders ‘gesponsord’ met kleding en
schoeisel – Bets is inmiddels 46 jaar, en ‘de diesel’ hoopt nog jaren te kunnen
lopen!

Ook moppen in de BBB van augustus 1979;


‘Ik kom net terug van de begrafenis van de oude Jansen’. ‘Wat zeg je
me nou, is de oude Jansen dood?’ ‘Dat moet wel, anders hebben ze
hem een hele vervelende streek geleverd’…
 Voor de eerste keer in 10 jaar geeft de tv van Jansen er de brui aan.
Hij draait zich om, kijkt zijn zoon aan en stamelt stomverbaasd; ’wat
ben jij groot geworden’.
De Dorpsraad doet melding over de ontwikkeling tot realisatie van
woningbouw in Beckum. In maart 1977 werd al uitgesproken dat variant 4,
bebouwing rond erve Ketels, de beste locatie was. Op 21 augustus 1979 kwam
de gemeente eindelijk met een plan, waarin alle bezwaren en ideeën van
Beckumer betrokkenen zoveel mogelijk verwerkt waren. De ontsluiting van
deze komende nieuwbouw was een heikel punt en de oplossing was een
ontsluitingsweg achterlangs de Wildbaan die op de Beckumerkerkweg uit komt.
Als met de afdeling Stedenbouw de hele procedure kan worden afgewikkeld,
verwacht men medio 1982 te kunnen beginnen met de 1 e fase van de
nieuwbouw.

September 1979

Deze BBB begint met een relaas uit het dagboek van de
redacteur!
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Waarbij het typen door een weektypiste of reservetypiste wordt beschreven.
Dat gebeurde op een oude IBM machine. De kopij wordt verzameld een week
voor verschijnen en reservekopij zo nodig geschreven en ingeplakt. Ook de
middenpagina met puzzels, missers/doelpunt van de maand, terwijl op de
valreep vaak de bestuurstafel van TVO aangeleverd wordt door J.W.! Met
kunst- en vliegwerk vaak worden de papieren platen drukklaar gemaakt en J.B.
kan beginnen met drukken. Dat drukken is dinsdagavond gereed. J.W.
adresseert dan de boekjes en doet op de post. Pikant was dat bij de september
uitgave een plaat vastliep; helemaal zwart, moest worden overgetypt door de
weektypiste, vandaar het andere lettertype!!

De schijnwerpers waren in dit nummer gericht op ‘politie Gerard
Kok’.

22 Jaar is politie Kok werkzaam in Beckum. De naam Schilders Leida werd
genoemd die de familie Kok met raad en daad terzijde stond de eerste jaren.
‘ik probeer me niet als boeman op te stellen’. Kok roemde de goede
samenwerking met de zomerfeest stichting; ‘met goed overleg is veel te
bereiken’. En roemt de klaarover-dames, 30 stuks waarvan er 10 al 10 jaar
hebben meegedraaid. Een probleem was er toentertijd ook in Beckum. ‘De
parkeersituatie zaterdagsavond bij de kerk baart zorgen. Als ik er niet sta na de
mis, rijden veel mensen op de bonnefooi weg bij de kerk en ontstaan
gevaarlijke situaties…’. (daar is anno 2018 bepaald geen sprake meer van!
Red. BBB). Gerard Kok was in zijn jeugd beoefenaar van de bokssport en het
africhten van politiehonden was zijn grootste liefhebberij.
Levenslust ging op de improvisatietoer en vertolkte met Gerda Pot, Inge
Appelman, Jan Roetgerink en Tonnie Alferink de een-acter; Jenny in de
boomgaard. Repetities voor; De zon tegemoet werden begonnen en
KrulnFritske gooide er weer enkele akkefietjes tegenaan!
TVO bestuurstafel meldde dat door de veel bruiloften van leden een bezoek
van bestuursleden beter geregeld gaat worden. Een bestuurs-deputatie zal de
gelukwensen aanbieden maar in principe niet de hele avondbruiloft bijwonen.
De trimgroep van TVO heeft een tekort aan leden en wordt opgeheven. De
overgebleven sporters zullen zich bij een andere zaalgroep moeten aansluiten.
Een doelpunt van de maand werd ook geregistreerd! Bij La Premiere –
TVO scoorde Eric Temmink de enige en winnende goal. ‘Het was 17 min. voor
afloop, toen onze jongste speler Eric een solo aanzette vanaf de middenlijn. Hij
passeerde achtereenvolgens een middenvelder, toen de libero van de Almelose
club, waarna hij vanaf 18 meter laag en diagonaal in de linkerbenedenhoek
schoot, 0-1! Proficiat Eric!
De puzzelpagina meldde Rob Eijsink en de fam. Sentker als winnaars! En
foto’s van het gerenoveerde Proggiehoes waren gepubliceerd.
De Zomerfeesten schreven een ’terugblik en vooruitzien’ stuk. Het jaar 1979
was financieel positief afgesloten en de verenigingen konden een opbrengst
van
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fl. 20.000.- verdelen. Enkele mutaties in het bestuur; Ria Wijlens treedt af
maar blijft de komende feestdagen zelf beschikbaar. Hein ten Vregelaar wordt
1e penningmeester en Harrie Wielens 2e penningmeester en volgt Hennie Assink
op in het bestuur. Deze blijft wel beschikbaar voor komende ‘elektrische
faciliteiten’. Tenslotte wordt mej. Angela Pot toegevoegd voor
secretariaatswerkzaamheden. Voor 1980 worden suggesties voorgesteld om
bijvoorbeeld 1e Pinksterdag de Lus van Beckum en fierljeppen te organiseren.
Een week later dan het eigenlijke Zomerfeest met lunapark etc.
De Stichting Jeugd-Vormingswerk meldde haar activiteiten en ook de KVO
presenteert een vol jaarprogramma met talrijke evenementen en ontspanningsavonden.

Tot zover de hoogtepunten in de BBB uitgaven van augustus en
september 1979!

Blasiusfestival 2018
De organisatie kijkt terug op een geslaagd en een gezellig sfeervol
festival. Dit keer was de opzet wat groter met vernieuwende
elementen. Er was een oldtimerclub met trekkers en zij hebben ook
nog een toertocht gemaakt in het prachtige buitengebied van
Beckum, Bentelo en Delden.
De koren in de kerk waren een succes en werden goed bezocht. Met prachtige
liederen werden het hele mooie concerten met live instrumenten. Cilia
Scharenborg nam de presentatie op zich. Spirit trad later ook op het
buitenpodium op met Uppy, een artiest uit de Rietmolen. Hij zong prachtige
liederen en begeleidde zichzelf op gitaar. Dat Uppy er zelf ook van genoten
heeft, bleek wel uit een appje dat hij gestuurd had naar de organisatie. Bij
dansschool Inmotion kwam veel publiek kijken en er werd op hoog niveau
gedanst met verschillende dansgroepen en met medewerking van DJ Tim die
voor het geluid zorgde en zelf ook lekkere muziek draaide tussen de optredens
door. PopScool had een paar goede talentjes meegenomen naar Beckum die
goed konden zingen en op een instrument spelen. Er was dit jaar voor het
eerst een draaimolen op het kerkplein voor de kleintjes en een kar met
heerlijke snoep en suikerspinnen. Het ringsteken ging voortvarend; de
deelnemers waren van alle leeftijden. Op de markt was van alles te beleven
zoals de appelsapmaker en er werden prachtige kunstwerken gemaakt met de
motorzaag.
Over twee jaar, in 2020, komt er weer een Blasiusfestival. Dank aan iedereen
die dit succesvol festival hebben mogelijk gemaakt.

Stichting Blasiusfestival
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Verlichte boerderij- en historische gebouwen
route op 26-27-28 oktober
Tijdens het Halloween-weekend is het weer tijd om Beckum en omstreken in
de schijnwerpers te zetten. Vanwege het succes van deze route in 2016
hebben wij besloten dit evenement om de twee jaar te organiseren. Er zijn
weer drie lussen die u kunt volgen. De start en eindstop van elke lus is bij Het
Wapen Van Beckum vanaf 19.00 uur. Hier kunt u de route ophalen en staat de
koffie voor u klaar. De organisatie heeft zoveel mogelijk eigenaren van huizen
en gebouwen benaderd om aan deze prachtige en sfeervolle tocht deel te
nemen en dat is aardig gelukt. De route is dan ook anders dan in 2016 om nog
een mooier beeld te krijgen. Er zijn nu twee stopplaatsen, namelijk in
Hoonhook bij de familie Ottink in de hut en in Stepelo bij Restaurant De
Nachtegaal op het Nachtegaalsplein in de kapschuur. Lekker bij de houtkachel
met een hapje en een drankje en met sfeervolle (live) muziek. Uiteraard mag u
natuurlijk altijd nog spontaan wat in de schijnwerpers zetten voor deze route,
ook al heeft u zich niet aangemeld. Hebt u oude oldtimers of machine (tractorauto-brommer) plaats die dan in de tuin of weiland. Met wat slangenverlichting
of bouwlamp is er dan een heel mooi plaatje te creëren. We hopen dat heel
veel mensen deze route rijden of fietsen in deze prachtige omgeving en we
wensen u allen veel plezier.
De Commissie, Bennie Goselink, Martin Veldhuis, Wim Meijer, Remon Scharenborg

Kerstwens
Vorig jaar tijdens de Kerstmarkt in Beckum is er
voorzichtig een begin gemaakt om mensen/groepen te
verrassen met een wens die zij graag in vervulling zien
gaan. Graag willen wij ook dit jaar mensen verrassen
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en daar hebben wij jullie hulp bij nodig! Vorig jaar hebben wij zeer leuke
wensen mogen vervullen zoals: het bankje voor op het kerkhof, met opa en
oma naar de Intratuin, massage/gezicht behandeling voor mama, lekkere
cheesecake voor de kerstdagen, bloemenstuk voor oma en zo nog een aantal
mooie wensen. Heb je een leuke kerstwens of weet je een wens voor iemand
anders - denk hierbij aan je ouders, familielid, vriend, kennis, buurvrouw/man
enz…. - of heb je een vraag stuur dan voor maandag 3 december een mail
naar: kerstmarktbeckum@hotmail.com en wie weet gaat jouw wens wel in
vervulling.

Met vriendelijke groeten, Werkgroep Kerst in Beckum

Mooie plaquette aangeboden…
Aangenaam
verrast.
Dat
was
het
TVO
voetbalbestuur toen Harrie Koenderink na de
jaarvergadering een plaquette aanbood. Het was
een secuur uit hout gesneden TVO logo. Een
prachtige plaquette, die in de kantine een plaats
aan de wand heeft gekregen! Nieuwe voorzitter
John Frongink sprak hartelijke dank uit voor dit
sympathieke initiatief!
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Jeugdraad Beckum
Begin oktober hebben wij helaas
afscheid genomen van deze
toppers...

Onze voormalig voorzitster Anouk
Mulder en penningmeester Teun te
Lintelo geven na ruim vijf fanatieke
bestuursjaren het stokje over.
Anouk en Teun heel erg bedankt
voor jullie inzet, enthousiasme,
harde werk en uiteraard jullie
gezelligheid!! Het was fijn om met jullie samen te werken en we hopen jullie nog
vaak aan de andere kant van de bar te mogen begroeten.

De Optimisten nodigen u uit voor
hun Najaarsconcert

Jeugdraad Beckum

Op zaterdag 17 november a.s. nodigt de Deldense accordeonvereniging De
Optimisten u van harte uit voor haar najaarsconcert. Deze avond zullen De
Optimisten weer een muzikale avond verzorgen onder leiding van Ger
Akkerman en Froukje Klinge. Met een keur aan lichte, vrolijke maar ook iets
meer pittige muziek belooft het dus weer een gezellige en gevarieerde avond
te worden. U bent van harte uitgenodigd op 17 november in Muziekgebouw ‘In
Vriendschap’ aan De Mors 1 te Delden. De zaal is geopend vanaf 19.30 uur en
om 20.00 uur begint het concert. De toegang is gratis. Mocht u na dit concert
muzikaal geïnspireerd zijn en zelf accordeon willen gaan spelen, kijk dan op de
website www.de-optimisten.nl hier kunt u terecht voor meer informatie en op
de agenda kunt u zien wanneer en waar De Optimisten optreden. Graag tot
ziens.

Zijlijn – Knoefs reünie
Op 13 oktober was het weer zover. De vierde bijeenkomst van de Knoefs
familie. Eens in de vijf jaar wordt die georganiseerd en dit jaar was de
familie van oom Frans en tante Diena aan de beurt. Bij de binnenkomst in ‘t
Proggiehoes kreeg iedereen een naamkaartje opgespeld en dat is ook wel
nodig. Een mens verandert in de loop der jaren. Op het mijne stond ‘Rie
van oom Jan en tante Mina’. Onze moeder was van de Knoef. De ouderen
ken je wel maar bij de jongeren en de aangetrouwden moest je echt wel op
het naamkaartje kijken. Er werd muziek gemaakt door een dochter van
oom Frans en haar vriendin en dat gaf het geheel een vrolijk tintje. Er was
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iemand uitgenodigd die iets op het toneel zou voordragen maar om
technische redenen ging dat niet door.
Niet getreurd, Jan Eijsink, de voormalige toneel- regisseur, deed spontaan
een paar acts en kreeg applaus van de aanwezigen. Zoals altijd werd er
een oproep gedaan om het feest de volgende keer te organiseren. Zo niet
dan werd er een familie aangewezen. Wij zagen de bui al hangen en ja,
aan de familie Rupert-Lansink de eer. Er gingen stemmen op om het wat
vaker te doen. Als je om je heen keek, waren er heel wat mensen
weggevallen door ziektes en overlijden. We moeten er maar eens over
praten. De middag werd afgesloten met een stamppot buffet perfect
verzorgd door café Halfweg. Wij hebben nog een paar jaar om over de
volgende reünie na te denken.
Rie Menkehorst.

NIEUWS VAN VROUW ACTIEF BECKUM
19 september zijn we ons seizoen begonnen met het ‘openingsritueel’ gevolgd door
de jaarvergadering. Met
foto’s
hebben
we
teruggekeken op het
afgelopen
seizoen.
Financieel staan we er
goed
voor
en
op
bestuurlijk niveau is Ans
Mulder herkozen. De
dames
van
de
corveedienst
is
een
attentie aangeboden en
onze jubilarissen zijn in
het zonnetje gezet.
25 jaar lid: Karin ten
Dam, Annie ten Have,
Diny Lansink en Julisca
Temmink.
40 jaar lid: Josefien
Hoeste, Nelly Markslag,
Truus Westendorp.
Dames, allemaal
gefeliciteerd en uiteraard
hopen we dat jullie nog
jaren lid blijven.
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Nadat iedereen was voorzien van een drankje gingen we verder met de modeshow
i.s.m. modehuis Pol uit Hengelo. Een aantal van onze leden was mannequin en Monique
Scholten trad op als ladyspeaker. Wat was het een feestje! Iedereen heeft genoten van
de kwaliteiten van onze mannequins, van de vele en mooie kleding, van de presentatie,
de muziek en uiteraard al het enthousiasme van iedereen van modehuis Pol. We kregen
heerlijke hapjes aangeboden en een goodybag met een leuke kortingsbon. Het was een
topavond!
Woensdag 10 oktober
was er al vroeg veel
bedrijvigheid
in
Beckum. Zo’n 56 dames
vertrokken om 05.45
uur richting Brussel om
op bezoek te gaan bij
Annie Schreijer-Pierik.
We kregen uitleg over
de werking van het
Europees
Parlement.
Tijdens de rondleiding
namen we een kijkje in
meerdere zalen en we
kregen
uitleg
over
symbolen en eerdere
voorzitters.
Onze
burgermeester was toevallig- ook in Brussel
en Annie had hem
uitgenodigd om met
ons in gesprek te gaan.
In een vergaderzaal
hebben we hier gebruik van gemaakt. Het was een interessant en leerzaam bezoek. We
hebben de passie, gedrevenheid en het enthousiasme van Annie mogen ervaren en we
kregen een heerlijke lunch aangeboden. Als afsluiting hebben we het Twents volkslied
gezongen. Uiteraard gingen we daarna nog even Brussel verkennen en genieten van
o.a. heerlijke chocolade en Brusselse wafels. Na een goede terugreis waren we rond
22.30 uur weer in Beckum. Iedereen bedankt voor deze mooie dag!
Ondertussen staat onze volgende activiteit alweer voor de deur. Op 14 november
gaan we bloemschikken. Je kunt kiezen: deelnemen om 13.30 uur of om 19.30uur. De
eigen bijdrage is € 10. Opgeven via de mail of bellen met Mathilde 06-15369519 graag
z.s.m. doch uiterlijk vóór 1 nov. Tot snel!

Met vriendelijke groeten, Bestuur Vrouw Actief Beckum
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Pitamientjes….
woord!

de

jeugd

aan

het

In deze BBB Leela Hoogeveen aan het woord. Onder het genot van
een beker chocolademelk hebben wij gezellig gekletst. Leela staat op
de foto op haar favoriete plek in of om de school. Veel leesplezier.

Stel je eens voor; naam – leeftijd – welke groep:

Leela Hoogeveen-10 jaar-groep 6/7 (in groep 7).

Hoe ga jij meestal naar school, en moet je ver naar school?

Ik ga meestal met de fiets naar school en ik hoef niet heel erg ver te fietsen. Ik
fiets samen met Tara en Kim. Soms fietsen Gijs en Jasper ook nog mee.

Wat is je favoriete vak op school en waarom?

Tekenen vind ik het aller aller leukste vak op school. Wij krijgen altijd leuke
opdrachten en daar hou ik van.

Doe je aan sport?

Nee nu nog niet, ik zou heel graag willen klimmen in een doek. Dan heb je hele
lange doeken waarin je kunt turnen. Volgens mij hebben ze dat in Hengelo.

Zou je wel een andere sport willen doen?

Als dit niet nou niet lukt dan zou ik er over nadenken om op handbal te gaan.
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Wat zijn je favoriete hobby’s?

Gamen op de computer, Roblox en op spel.nl hebben ze verschillende
spelletjes. Knuffelen met mijn konijn Ukkie. Die is heel erg lief en zacht. O ja,
en ook heel erg ondeugend.

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

Ik vind dat ook wel maar snoep is ook wel heel erg lekker. Mijn favoriete snoep
is bubble gum.

Buitenaf wonen jullie mooi met veel ruimte, maar zou je dichterbij school willen
wonen?

Jawel, alleen thuis waar ik nu woon is ook wel heel erg fijn. Dus niet verhuizen.

Hoe gaat het met jouw zus, in welke groep zit ze?

Het gaat heel erg goed en ze zit in groep 8. Ook hier op school bij De Bleek.

Wat doe je het liefst met het gezin samen?

Met mama gaan wij meestal uit eten met de familie of naar de Waarbeek. Met
papa gaan we weleens naar Slagharen. Mama kan niet zo goed tegen die draai
attracties.

Dank je wel voor Leela voor dit leuke gesprek, Petra

TVO Volleybal – afscheid bestuursleden

Els Wijermars (wn. Voorzitter afd. Volleybal) neemt afscheid van Jan van der
Schouw en Wahju Aalbrecht als bestuursleden
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TVO handbal gooide de beuk er in;
Laat het seizoen maar komen!

De spierpijn was nog bij velen te voelen, maar het trainingsweekend van
eind september zit er weer op voor DS1 en DS2! Op zaterdag zijn ze van
start gegaan met een bootcamptraining van Fit & Freshness Personal
Training Hengelo. Na een lekkere lunch van Kippie stond de rest van de
middag en avond in het teken handbal. Zondag heeft Sabine een
looptraining verzorgd. Verder hebben ze al hun agressie eruit kunnen
gooien tijdens een kickbokstraining van Tom’s Kickboksen en teambuilding
ter afsluiting op het programma. (uit facebook).

Toneelvereniging Levenslust
DE BENDE VAN DE ZONNEWENDE

In dit blijspel in drie bedrijven leven opa Stokvis, opa Gerrit en oma Tine in
bejaardenhuis De Zonnewende. Ze hebben geen reden om hier tevreden te zijn. Hun
verblijf wordt namelijk vergald door hoofdzuster Amalia, zij probeert het leven van de
oudjes zo zuur mogelijk te maken.
Hein, de zoon van opa Stokvis, zoekt samen met zijn echtgenote Beate opa slechts
eenmaal per jaar op ter gelegenheid van zijn verjaardag. Dit puur uit eigenbelang. Van
de jongste zoon Jozef heeft opa Stokvis al twaalf jaar niets gehoord….maar daar komt
verandering in. Ook hij komt puur uit eigen belang.
Het blijspel wordt compleet gemaakt door verschillende lachwekkende scènes.
Opa Stokvis weet met list en bedrog de ‘etters’ een oor aan te naaien. Logisch gevolg
hiervan is dat het eind goed, al goed is. Al geldt dit niet voor iedereen….

Speeldata:

27 oktober
28 oktober
2 november
3 november
4 november

première

19:00
13:30
19:00
19:00
13:30

uur
uur
uur
uur
uur

zaal
zaal
zaal
zaal
zaal

open
open
open
open
open

-

20:00
14:30
20:00
20:00
14:30

uur
uur
uur
uur
uur
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start
start
start
start
start

voorstelling
voorstelling
voorstelling
voorstelling
voorstelling

19:00 uur zaal open - 20:00 uur start voorstelling
Locatie: Proggiehoes, Beckumerschoolweg 38 te Beckum.
Kaartverkoop fam. Ottink: 074 - 36 76 442 Toegangsprijs: € 10,00

Deze Levenslustenaren staan weer garant voor succes met ‘De bende van de
Zonnewende’. Vanaf 27 oktober in het Proggiehoes-‘theater’…

Twintig voorzetten op…

Louis Nibbelink

Er zijn zo van die mensen, die hun hart volgen en een weg
bewandelen die de doorsnee mens niet inslaat! Dat mag zo zijn, maar
het is voor deze rubriek een uitgelezen kans om de lezer van dit blad
nader te laten kennismaken met een uiterst creatieve plaatsgenoot
op velerlei gebied.
Hij heeft zich met zijn gezin genesteld in ’t Boetnveeld, van waaruit hij werkt
bij Tactory in Enschede. Tactory is een onderdeel van Tactus verslavingszorg.
Waar hij door middel van arbeidsmatige dagbesteding cliënten een
toekomstperspectief biedt. In het verre verleden was hij een aantal jaren actief
bij de Zomerfeesten Beckum. Op PR gebied zat hij in het bestuur. Maar men
zal hem vooral kennen van zijn rollen bij Levenslust. Dominante, komische
types zijn hem op het lijf geschreven. En al improviserend redt hij zich
desnoods uit elke situatie.. Als een soort rijzige Don Camillo in toog,
sjoemelend met grote sigaren, was hij enkele jaren geleden op zijn best! Maar
zijn talent bleef niet alleen bekend in de regio Beckum, want onlangs nog was
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hij gastspeler bij de filmopnames van; de beentjes van Sint Hildegard met oa.
Herman Finkers en Johanna ter Steege in de hoofdrollen! Die film zal ergens
volgend najaar gereed zijn. Terwijl hij volgend jaar ook een rol gaat vervullen
in de passiespelen in het openluchttheater in Hertme. Toe maar, een filmster in
spé in Beckum…
Maar dan die andere passie. Hij
heeft zich met enthousiasme
gestort op zijn grote hobby.
Mensen uitnodigen aan de
Gastentafel op ’t Boetnveeld.
Waar hij - samen met echtgenote
Marga – de gasten met regelmaat
een exclusieve culinaire avond
bezorgd. Als kok bereid hij
heerlijke
seizoensgebonden
diners
voor
de
gasten. De
gastentafel
komt
van
het
Franse table d’hôte. Culinair
bezig zijn voor de gasten, Louis
en Marga zijn er maar wat druk
mee
Het is kortom tijd om dit keer de TWINTIG VOORZETTEN
op LOUIS NIBBELINK!

te richten

Leeftijd/gezin/beroep/hobby’s:
Louis Nibbelink, 58, jaren jong en en dertig jaar getrouwd, gelukkig. Wij
hebben twee zonen Bram en Daan, welke beiden werken en leren en
buitenshuis wonen.Ik ben werkbegeleider verslavingszorg en draag zorg voor
passende dagbesteding en arbeidsgewenning waarbij cliënten weer de kans
krijgen om volwaardig mee te kunnen draaien in de maatschappij. Met als doel
om verslaving onder controle te krijgen en het verkrijgen van betaalde of
passende arbeid, vrijwilligerswerk.
Hobby’s Toneel, fietsen, koken, films kijken en bier brouwen.

De sportcarrière:
Aan mij voorbij gegaan, teveel tijd voor andere hobby’s
In totaal anderhalf jaar gevoetbald bij e2
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Het hoogtepunt:

Die ene goal tijdens mijn voetbalcarrière. Helaas in het verkeerde doel…

Wonen op het natuurrijke Boetnveeld wat wil een mens nog meer:

Precies, een prachtige plek te midden van Twickel, omringd door familie, bos
en natuur. Een schitterende tuin, die het nodige onderhoud vraagt. En een plek
om na gedane arbeid weer heerlijk te kunnen bijkomen. En als de wolken het
toelaten elke avond een schitterende zonsondergang.
Ook de ruimte hebben om de gastentafels te kunnen organiseren en zo
mensen bij elkaar te brengen.

Werken bij Tactory, beschrijf die activiteiten eens:

Begeleiden van deelnemers bij het vinden en ervaren van passende arbeid
en/of dagbesteding. Tactory Twente bestaat uit een fietsenwerkplaats in
Hengelo en een timmerwerkplaats en klussendienst aan de ijsbaanweg in
Enschede. Ik draai met name de klussendienst en verricht werkzaamheden die
ik samen met de deelnemers kan uitvoeren. Dat kan een ontruiming zijn maar
ook tuinwerk, schilderwerk, straatwerk etc. in ieder geval moeten de
deelnemers in het proces mee kunnen draaien. Vandaar dat de
werkzaamheden erg kunnen variëren.
Door de ervaring met en van deelnemers leer je dat het erg belangrijk is om
naast een behandeling ook een dagbesteding te hebben. Mensen kunnen door
werk beter hun verslaving onder controle houden. Het betekent letterlijk dat je
minder trekmomenten hebt en daarom niet toe hoeft te geven aan je
verslaving. De doelgroep is erg divers en nooit saai. Er is elke dag wel weer
een nieuwe uitdaging.

Geen actieve carrière in de voetbal, maar wel andere sportbeoefening?
Tijdje volleybal, daarna ging werk voor, onregelmatige diensten

Wat waren opvallende zaken bij de Zomerfeesten toentertijd?
Pfff, dat is al weer lang geleden. Dingen die me bij zijn gebleven zijn wel de
leuke momenten, dansen met Tatjana achter de schermen, met de Gigantjes
doorgezakt in een keet, 7.00 uur ‘s morgens terwijl iedereen naar huis was
naar buiten komen, condooms tussen het stro in de biertent buiten. Lange
dagen korte nachten, De opmerking bij de entree door medewerkers: die
kearls wilt nig betaaln! Waarop ik zei ze maar door te laten anders zouden we
die avond geen muziek hebben. De bandleden van Bertus Steigerpijp. In ieder
geval hard werken, veel lachen en völle wille.

Levenslust en het Proggiehoes zijn een twee-eenheid die moet blijven bestaan,
toch?:
Nee, we moeten met de tijd mee. Ik vind de voorstellen die in het Proggiehoes
zijn gedaan en waar de meeste stemmen opvielen de beste. Een combinatie
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van de reeds bestaande gebouwen met multifunctionele beschikbaarheid van
diverse ruimtes. En daar past Levenslust ook in. Onder één dak kom je meer
mensen tegen.

Je zoon Daan treedt al aardig in de voetsporen van zijn pa op toneel- en
vermaak-gebied:
Klopt, hij schopt het denk ik zelfs nog verder. Speelde al op twaalfjarige leeftijd
zijn eerste rollen tijdens de seniorenmiddag van Beckum. Speelt ook bij andere
uitvoeringen en heeft al heel wat ervaring met recreatiewerk en de Jeva in
Haaksbergen. In Beckum tijdens de Pinksterfeesten staat hij ook zijn mannetje
bij de kinderfeesten

Wat is je rol bij de film; de beentjes van Sint Hldegard? En hoe was het contact
met grootmeester Finkers?

Een kleine maar emotionele rol samen met de hoofdrolspeelster. Nou nog
hopen dat het er niet uit wordt geknipt. In ieder geval een mooie ervaring,
achter en voor de camera, tig keer dezelfde tekst herhalen waarbij je van
allerlei invalshoeken wordt gefilmd. Alle spelers leren kennen met 1
leesrepetitie en elkaar daarna misschien alleen nog bij de première.
Tuurlijk proatn met de grootmeester van de Twentse humor. Maar dan ok
allene in’t dialect en oawer het dialect. Volgend najaar première.

Van die vluchtige social media wordt ik niet vrolijk, daarom blijft BBB, ook voor
jongeren, een nuttig communicatiemiddel.

Gezwets, kan allebeide. Welkome aanvulling maar niet altijd serieus te
noemen, je moet er het goede maar uithalen en het geschreeuw laten gaan.

Geef de goede volgorde: Na het wakker worden ga ik eerst toiletteren/radio
aanzetten/ontbijt maken/krant lezen/hond uitlaten/(of anders):

Eerst toiletteren en dan wakker worden lijkt me niet zo handig. Daarna
journaal, douchen en kleren aan, ook in die volgorde anders heb ik weer een
probleem. Fruitontbijt van Marga, hond is helaas pas geleden overleden. Dan
richting werk.

Heb je iets met politiek en zo ja, wat zijn de grootste ergernissen?

Voor de verkiezingen grote beloftes en na de verkiezingen vriendjes maken
met de rest. En dan de excuses dat ze de beloftes niet kunnen waarmaken.

Na een dag werken met de voeten op de bank voor de tv met glas bruin
gerstenat:

Ongeveer, na de tv gebeurt er nog van alles voordat ik een glas wijn of
gerstenat drink.

De grootste bewondering heb ik voor… en de grootste hekel aan…:
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Mensen die met tegenslag na tegenslag toch de moed hebben om door te gaan
en er weer iets goeds van trachten te maken. die proberen er weer bovenop te
komen. Hekel? Tja , in iedereen zit wel een kracht. Het duurt soms echter lang
voordat je die ziet.

Bord erwtensoep, stamppot, pasta, diner bij kaarslicht of Chinees:

Ja, Heerlijke afwisseling, een frikandel speciaal, kroketje en dessert met
slagroom gaat er ook wel in.

Humor is van ’t Hek, de Lama’s, mr.Bean, Finkers, Jochem Myer of toch..

Humor mag prikkelen, pittig en scherp zijn maar ook tragisch en komisch. In
ieder geval met elkaar en niet om elkaar.

Ik zou wel eens een verre reis willen maken naar… omdat…

Ik heb niet zo’n behoefte aan verre reizen, misschien nog een keer terug naar
Libanon

Ze kunnen me ’s nachts wakker maken voor:

Laat ze het lef niet hebben, als ze me iets willen geven kan dat ook overdag.

Blessuretijd; een laatste boodschap

Als ik dan toch een podium heb… Ik heb nog plannen om samen met en voor
mensen die alleen moeten eten iets op touw te zetten zodat het eten weer
plezierig gaat worden. Ik zoek mensen die hier een bijdrage aan willen leveren.
Ideeën, praktische hulp, etc. Onder het motto
:”Wat de pot schaft”.
0613761375.

De Zonnebloem
De Zonnebloem organiseert een uitje naar een tuincentrum in kerstsfeer. Op
woensdagmorgen 28 november. Kosten € 5,- p.p. incl. koffie met ……. Vertrek
9.30 uur. Vervoer: U wordt thuis opgehaald. Opgave voor 21 november 2018
bij: Marian Jannink 074-3676372 of Sandra Nales 074-3676583.

Zonnebloem – loterij
De Zonnebloem bedankt alle mensen die loten en/of zonnebloemen hebben
gekocht. Hiermee is onze kas weer aangevuld en kunnen we weer leuke
activiteiten organiseren voor de Zonnebloem Beckum. Verderop in dit BBBnummer vindt u de uitslag van de Zonnebloem loterij.
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Kerst bij de Watermolen in Oele, 9 december
Op zondag 9 december vanaf 13.30 uur vieren we
kerst bij de watermolen in Oele. De noabers en
molenaars versieren de watermolen en brengen
deze in ouderwetse kerstsfeer. Zoals ieder jaar
maken
ze
zelf
exclusieve
kerststukken,
kerstkransen,
vogelhuisjes
en
andere
kerstversiering.
Kerstverlichting,
knapperende
houtvuurtjes,
boerendansers.
kerstbomen,
midwinterhoornblazers die ‘n oal’n roap blazen.
Met dank aan de boerendansers Twentsche Leu
die hun prachtige folkloristische dansen laten zien en de Hengeler
Mirrewinterhoarnbloazers, beiden uit Hengelo. Kortom… een speciaal idyllisch
sfeertje dat u alleen in Oele bij de kerstwatermolen kunt proeven… Tegen een
kleine vergoeding kunt u koffie, thee, krentenwegge, warme chocomelk en
warme glühwein kopen. De gehele opbrengst hiervan gaat, zoals ieder jaar,
naar een goed doel in Hengelo of omgeving. We hopen, mede door uw gulle
gave, weer een mooi bedrag te schenken. Kom vooral op tijd. We nodigen u
van harte uit en hopen op een grote opkomst! Tot zondag 9 december
aanstaande vanaf 13.30 uur op de Olde Meulenweg 4.

Luk akkefietjes
Ik harre den oamd eff’n niks te doon. Mien mèènske was nor nen oamd
henne fietst van’ Boerin’-boond veur ne nostalgie-cursus in twee deel’n.
‘Hoo kan ik ’t beste ne mesjester bokse verstel’n’ op ’n eas’n oamd en ‘hoo
maak ik ’n lekkersen potstroef’ op’n twee’n oamd. Ik zat ’n betje te sapp’n
op den teevee en bekeek mie doar bie ’n muziekprogramma dat gejengel
van dee patjakkers, die reppers dee’t oonze kleinkeender ’n kop gek maakt
met dat opzeng’n van leedjes, met doarachter hadde opgefokte
komputtermuziek. Boem, boem, boem. Keal nog is ne moal, wat e watjes,
wat e leugköppe A’j dat volk zeet, geet oe a teengstoan, teminsen mie wa!
De mees’n hebt ’n kapusjon jek an, ne pette aansumme op’n kop en dat
brabbel’n van weure dee’t meespats ok nog as schopp’n teeng de
maatschappiej bedoeld bunt.
Vrogger joa, aln’s was wisse nig better, mer de muziek dee’t ton klonk op
de daansoamden bie’n Dwas, Assink of Centraal kloonk oe wa vrolijk in de
oar’n, dat dear ‘t. D’r wön’n laif zong’en spölt, gewoon ealijke muziek. Met
ne microfoon en 2 luidsprekers, geneuglijk um an te heur’n. En ie kon’n oe
ok nog verstoanbaar maak’n tuskedüür. Ok a’j ’n deantje wol’n vesier’n, ko’j
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heur doar iets in’’t oar flüster’n. Want as de keals an’t schap zaat’n te loer’n
nor de opgedirkte wichter in ne pettikoot dee’t op de steule zaat’n te
schoem’n, gung ie bie’t begin van’ leedje in’ draf nor de daansvloere en
gung metdaans’n bie ne foxtrot of walskroket. En as’t deantje oe beveel en
zee bod har doane dat ze toes was dattig beeste in stal had’n, gung ie noa
tweede kear daans’n bie geval vroang’ of ze eam metgung nor boet’n;
brommers kiek’n… Of zoiets.
In dee zestiger koar’n waar’n ok bands as de Klengola Stars, Sang und
Klang, Datos Kwartet, Begonko’s en Madigo Combo populair. Trouwens ie
zol’n ’t nig zeng, dat ha’’j deenk ik ok nig acher mie zoch, dat ha’j’nig.
Merre ik hebbe ok nog ne blauw’n moandag (en dinsdag!) luk muziek
emaakt. Met leedjes as WoeleBoele, missis Eppelbee, sleutel van de
jukebox, Ich bau dir ein Schloss en aandere hitparade leedjes. Dat gung d’r
van bie café’s as Kaamp, Mentink, Nunnink of de Nachtegaal. De leu ston
biekaans op de baank’n in de achterzaale (joa, want steule waar’n doar
nig…).
Ik zol zeng, loa’k ’t bölleke potlood en stukske pepier noe ma wear in
bozem van de kaste leng’n. En wil ofsloet’n met ne sprökke; ieders ’t ziene
en ikke ’t miene…

Hekselmesien Harry

Een bezoek bij de afhaal-Chinees…
Hij kwam neuriënd binnen bij de afhaalchinees, bekeek de menukaart en koos voor
bami met enkele loempia’s. ‘Pinnen’? vroeg de Chinese barmoeder Fu Jonghai. ‘Ja
pinnen’. Hij schoof naar het pinapparaat en liep neuriënd en uiterst tevreden terug, ‘ik
bun geslaagd, dat is mie op de lagere school bienoa nooit elukt’ zei hij lachend tegen
andere wachtende klanten in de afhaalruimte. Hij kreeg geen reactie… Nieuwe poging;
‘hadden jullie of moeder de vrouw ok gin zin om zelf te kok’n’? Weer stilte. Hij neuriede
onverstoorbaar door en deed een nieuwe poging. ‘Toch wa gemakkelijk, zo’n Chinees,
dat hadd’n wie vrooger nig… en ie bunt er zo kloar met, dat bu’j’….

‘Tim en het zachte witte licht’
Dat is de titel van het mooie kinderboek dat is geschreven en gepubliceerd door de
Beckumse Margreet Meijer. Lazen we in TC Tubantia. U weet wel, Margreet houdt ons
in BBB ook incidenteel op de hoogte van de natuurlijke belevenissen van de
waterbuffels en ooievaars achter haar huis, ook mooi...
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Ballonvaart Pinksterfeesten
Donderdag 23 augustus zijn de winnaars van 2017 en 2018 met een VIParrangement van de Grolsch de lucht ingegaan tijdens Ballooning. Dit was
erg geslaagd en de reacties waren positief.

V.l.n.r. Jarno, Trees, Sabine, Esther, Ellen, Annet, Paulien, Erna, Irma, Yvonne,
Johan en Harry.

Wie weet meer over foto’s?

Museum Hengelo heeft hulp nodig bij het vinden van
ontbrekende gegevens van (historische) foto’s van Hengelo,
Beckum en Oele. Het museum beschikt over ruim 30.000 foto’s
maar van vele exemplaren missen zij belangrijke gegevens.
Het zijn foto’s die elk op zich een verhaal vertellen uit
bijvoorbeeld de vorige eeuw over personen, straten, pleinen,
scholen, bedrijven en/of verenigingen. Maar het museum mist dan de gegevens
zoals wie, wat, waar en wanneer foto’s gemaakt zijn. Met uw hulp willen zij graag
aan de ontbrekende gegevens komen. En daarom organiseert Museum Hengelo op
elke tweede vrijdag van de maand vanaf 13.00 uur ‘Speurneuzen in Museum
Hengelo’. U bent uitgenodigd om te helpen bij het vinden van de ontbrekende
gegevens.
Belangrijk: een map vol met oude foto’s uit de grote categorie ‘Groepen’ waarvan
men hoopt dat bezoekers deze herkennen uit bijvoorbeeld eigen familiearchief. Het
wordt een gezellige middag want het bekijken van oude foto’s is al een feest op
zich. De toegang is GRATIS. Locatie: Auditorium van het museum aan de Beekstraat
51.

Historisch boek BECKUM EN DE BECKUMERS
1900-2000
Het boek is nog steeds te koop (15 euro). Bij het Historisch Archief Beckum,
dat elke maandagmorgen zitting heeft in het Proggiehoes van 9 uur tot 12 uur.
Ook kunt u contact opnemen met Ria Jannink, tel. 074-3676430.

Misschien een leuk cadeau voor de komende feestdagen?
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H. Blasius Beckum weekendvieringen
OKTOBER
Zo. 28 okt.

09.30 uur

WOORD- EN COMMUNIVIERING
Past. v.d. Bemt/dames-herenkoor

NOVEMBER
Vr. 02 nov.

19.00 uur

Zo. 04 nov.

10.30 uur

Za. 10 nov.

18.30 uur

Zo. 18 nov.
Zo. 25 nov.

09.30 uur
09.30 uur

ALLERZIELEN/GEBEDSVIERING
Werkgroep Avondwake/Sprit
HUBERTUSVIERING
Ds. A. Kramer/dames-herenkoor
EUCHARISTIEVIERING
Pastor Escher/dames-herenkoor
GEEN VIERING
WOORD- EN COMMUNIEVIERING
CECILIAVIERING
Werkgroep/dames-herenkoor

DECEMBER
Zo. 02 dec.

09.30 uur

Za. 08 dec.

18.30 uur

EERSTE ADVENT
GEEN VIERING

TWEEDE ADVENT

EUCHARISTIEVIERING
Pastoor Oortman/dames-herenkoor
Zo. 16 dec.

09.30 uur

DERDE ADVENT

Zo. 23 dec.

09.30 uur

VIERDE ADVENT

Ma. 24 dec.

19.00 uur

KERSTAVOND

Di. 25 dec.

09.30 uur

EERSTE KERSTDAG

11.00 uur
Wo. 26 dec.

09.30 uur

GEEN VIERING

EUCHARISTIEVIERING in Delden
WOORD- EN COMMUNIEVIERING
GEZINSVIERING
Pastor Zoet/Spirit
EUCHARISTIEVIERING in Delden
Pastor van der Vegt
WOORD- EN COMMUNIEVIERING
In St. Isidorushoeve
Pastor Ogink

TWEEDE KERSTDAG

EUCHARISTIEVIERING in Delden
Pastoor Oortman
EUCHARISTIEVIERING in Delden
Pastoor Oortman

Zo. 30 dec.

09.30 uur

Ma. 31 dec.

19.00 uur

OUDJAARSDAG

JANUARI 2019
Di. 01 jan.

11.00 uur

NIEUWJAARSDAG

WOORD- EN COMMUNIEVIERING
Pastor Ogink/dames-herenkoor
EUCHARISTIEVIERING in Lambertus
Pastoor Oortman
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The Brainrun

Zondag 9 september werd The Brainrun voor de
tweede keer georganiseerd op en rondom de
velden van TVO, met dit jaar een unieke
samenwerking tussen de Jeugdraad Beckum en
TVO OMNI. Een mooi moment op het nieuwe
seizoen van alle teams van TVO af te trappen!
Het was een mooie, sportieve dag waarop veel
fanatiekelingen zich waagden aan een mooi
opgezette tocht. Deze tocht was een
obstakelrun, waarbij het niet alleen om de
snelste tijd ging, maar ook om de
samenwerking, kracht en slimheid van het
team. Voor de jongste jeugd van TVO waren er
spelletjes op het veld en de oudere groepen
vermaakten zich naast de tocht ook met een
potje voetbal en basketbal. Het was al met al
een zeer geslaagde, drukke dag en erg
gezellig. Wij willen alle fanatieke
deelnemers, vrijwilligers, supporters en het
kantinepersoneel bedanken voor jullie
inzet en gezelligheid! Dat belooft wat voor
komend seizoen… Alle foto’s van The
Brainrun staan op de Facebookpagina van
The Brainrun/Jeugdraad Beckum.

Jeugdraad Beckum en TVO OMNI
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Datumbank
25 okt.
26 t/m 28 okt.
27 okt.
28 okt.
31 okt.
2 nov.
2 en 3 nov.
4 nov.

Politieke markt in ’t Proggiehoes, aanvang 19.30 uur
Verlichte boerderijentocht door Beckum, Oele en Stepelo
Toneelvereniging Levenslust; “Bende van de Zonnewende”,
aanvang 20.00 uur
Toneelvereniging Levenslust; “Bende van de Zonnewende”,
aanvang 14.30 uur
Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde, van 14.00-16.30 uur
Allerzielen viering in H. Blasius, aanvang 19.00 uur
Toneelvereniging Levenslust; “Bende van de Zonnewende”,
aanvang 20.00 uur
Toneelvereniging Levenslust; “Bende van de Zonnewende”,
aanvang 14.30 en 20.00 uur
Hubertusviering
Ouderensoos
Oelerquiz, in De Schole in Oele, aanvang 20.00 uur
Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde. Bazaar van 11.00-15.00

4 nov.
6 nov.
9 nov.
11 nov.
uur
14 nov.
Vrouw Actief; Bloemschikken, ‘t Proggiehoes
17 nov.
Oud papier
25 nov.
Sinterklaasintocht
28 nov.
Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde
28 nov.
Zonnebloem, uitje naar tuincentrum
29 nov.
OVBO; Thema-avond
9 dec.
Kerst bij de Watermolen in Oele
11 dec.
Ouderensoos
12 dec.
Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde
14 dec.
Vrouw Actief; decemberavond verzorgd door de Bentelerweg
15 dec.
Oud papier
19 dec.
Kerstmarkt ‘Kerst in Beckum’, bij Het Wapen van Beckum
26 dec.
Kerstboomfeest bij Café Halfweg, aanvang 21.00 uur
2019
26 jan
Midwinterfeesten, Wapen van Beckum
29 jan.
Vrouw Actief; Notaris Rouwenhorst uit Bentelo op bezoek
2 maart
TVO Kaartmarathon
7 t/m 10 juni
Pinksterfeesten Beckum, 100 jaar jong!
7 t/m 12 aug.
Muiterweek 2019
31-32-33 aug
Volksfeesten Oele
********************************************************************
Vakanties basisschool de Bleek schooljaar 2018-2019
22 okt. t/m 26 okt.
Herfstvakantie
24 dec. t/m 4 jan.
Kerstvakantie
18 feb. t/m 22 feb.
Voorjaarsvakantie
10 april
Paasmarkt, 11.45-12.15 uur
12 april
Koningsspelen
22 april t/m 4 mei
Meivakantie
15 juli t/m 25 aug.
Zomervakantie
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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. De informatie wordt ook meegenomen in de agenda van de BBB.

Ook het TVO handbalbestuur blikt terug
Tijdens de jaarvergadering leggen wij als bestuur verantwoording af aan onze leden.
We blikken terug naar de activiteiten van afgelopen jaar en praten bij over de huidige
stand van zaken.
Beachhandbal competitie
De deelname aan de gewone buitencompetitie op kunstgras of asfalt daalde de
afgelopen jaren hard en het NHV wil graag over naar een beachhandbal competitie. Als
vereniging willen wij hier bij aan sluiten en hebben we deel genomen aan de pilot
beachcompetitie met de E1, D1 en C1. Deze vond plaats op de velden van WHC,
Dynamiek en Zenderen. De verenigingen zijn enthousiast over deze opzet en die pilot
krijgt een vervolg.
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Dit voorjaar en zomer zijn wij als bestuur, en Geraldine in het bijzonder, druk geweest
met de strengere regelgeving op het gebied van privacy. Wij zijn verplicht om
zorgvuldig om te gaan met jullie gegevens. Binnen TVO is hier in de OMNI de
samenwerking opgezocht en dit heeft geresulteerd in een paar kleine aanpassingen in
het aanmeldformulier en op aan de website wordt een privacy statement toegevoegd.
Activiteiten
Ook waren er dit jaar wel tal van leuke activiteiten. Dit jaar ging het jaarlijkse
handbalweekend voor de senioren naar de Tureluur in Netersel, Noord-Brabant. Het
thema van het weekend was Mamma Mia, en de bonte avond bevatte weer een aantal
legendarische optredens, met prachtige outfits en vertolkingen van Abba. En de
Brabantse nachten zijn inderdaad lang.
Vele handen maken licht werk
Om onze vereniging draaiende te houden moeten we voor veel dingen een beroep op
jullie doen. En velen van jullie zijn vaak bereid een steentje bij te dragen. Tijdens de
Pinksterfeesten zijn jullie ingezet als barmedewerker, verkeersregelaar of bekerwacht,
de Eieractie, de Grote Club Actie, oud papier, de oliebollenactie; het heeft onze
vereniging al met al een mooi bedrag opgeleverd. Geld dat we ieder jaar weer hard
nodig hebben om onze kosten te dekken. Ook kunnen we niet zonder de mensen die
iedere week een team trainen, op zondag een team begeleiden, de zaaldiensten voor
hun rekening nemen, de loterij en entree bij DS1 verzorgen of als scheidsrechter een
wedstrijd fluiten.

TVO Handbalbestuur wil iedereen die ons het afgelopen seizoen heeft geholpen
bedanken voor hun bijdrage. Wij zijn klaar voor het nieuwe seizoen en hopen dat het
wederom een gezellig en sportief seizoen wordt als afgelopen jaren.
Lindsay
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Jeugdraad Beckum presenteert: SUPER SATURDAY! Op zaterdag 1 december
in het Proggiehoes vanaf 20.30 uur, gratis entree! Met de band BLUE SHOES
dus… Komt dat zien!

Wist u datjes…
TVO JO11-1 won met 3-2 van Vogido na een 0-2 achterstand, netjes… en JO17 deelde
de punten met HSC’12. Het TVO 45+ team boog diep voor NEO met 7-1 verlies en het
2e remiseerde bij Enter; 0-0 en keurde daarna een goede gehaktbal met een 7,5 cijfer
aldaar! TVO3 moest na de rust passen tegen Quick’20. Waar de ruststand nog 0-0 was,
ging het 3e daana de boot in na de wissel van Roy M., 0-3 tenslotte. TVO1 deed goede
zaken bij de competitiestart. In Rekken een sterke start met de 0-1 door Daan t.D. en
1-1 ruststand. Vervolgens eenrichtingsverkeer richting Rekken doel; Aaron met fraaie
lob 1-2 en Jorn v.L. met twee ‘killersgoals’ betekenden dik verdiend een 1-4 zege…
TVO JO11-1 veegde de vloer aan met ON in Almelo; 1-8, waar TVO/HoeveV. JO15
Quick met 6-3 terugwees en JO17 thuis remiseerde met ON na een doelpuntrijke 1e
helft; 3-3 rust-eindstand,
TVO JO19 bleef ook in de competitie gewoon winnen; Neede werd met 6-3 huiswaarts
gestuurd.
TVO2 ontving Eibergen2 en had het een klein half uur best moeilijk. Maar na de 1-0
(Stef) met rust ebde de tegenstand weg en het 2e liep uit naar een prima 3-0 zege.
TVO1 wist ook de 2e partij te winnen, nu bij Rietmolen. Een sterk eerste half uur, 0-1
door Aaron en 0-2 in de 44e minuut door Jorn G. Na rust snel de 0-3 door Aaron en
alles was beslist, eretreffer in de 87e minuut voor Rietmolen…
TVO JO11-1 verloor het topduel tegen W.school met 4-3, jammer en TVO JO19 en JO17
speelden tegen GFC; veel evenwicht, het werden een 1-1 en 4-4 remise.
Ook TVO1 handbal startte de competitie bij Pacelli en verloor na een evenwichte partij.
Via een 12-11 ruststand bleef de thuisclub iets slagvaardiger en werd de eindstand 2016. Tegen Wesepe werd het thuis een pittige partij, want de aanvalskracht van Wesepe
was een geducht wapen. Tot enkele minuten voor tijd was de score vrijwel in
evenwicht,TVO bleef koel en kon de 28-26 zege tenslotte binnenhalen…
Het TVO 45+ elftal had bij het begin tegen en bij La Premiere maar 4 tegenspelers!!!
Twee TVO ers deden even mee met LAP, maar toen kwamen alsnog een 4 tal LAP
spelers opdagen. Eindbalans; 2-7 wInst voor TVO. Het 4e ontving het sterke SVV3, was
slagvaardiger en stond met rust op een 3-1 voorsprong. Na een lobje(of zoiets…) van
Remco werd het zelfs 4-1. Een rode kaart voor SVV en 2x een niet gegeven strafschop
(volgens de gasten) deed het bloed sneller stromen. Maar de technisch betere gasten
zagen hun acties vervolgens sterven in schoonheid; 4-2 eindstand. TVO3 kwam met 21 verlies net tekort bij koploper NEO5 en TVO2 hield achter weer de nul, nu met 0-1
winst bij HSC. Voorwaar een prima competitiestart.
TVO JO11-1 ontving NEO en het mixteam met talenten en waterdragers (niks mis
mee…) scoorden na aanvankelijke 2-3 stand nog vier keer. Boet, Milan, Scott en …
tekenden na pima aanvallen voor de
6-3 thuiswinst. TVO JO19 ontving voorlopige koploper Almelo, maar trok brutaal met
prima aanvallen het initiatief naar zich toe. Na de 1-0 door Colin na voorbereidend werk
van Kay had Almelo kansen op 1-1, maar TVO ontsnapte. Na de thee was TVO duidelijk
dominerend. Door laksheid in afdrukken bleef, na de 2-0 door Pim die de keeper
verraste met een effectschot, een forse TVO zege vooralsnog uit. Maar Ties bleef
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scherp en tekende voor twee treffers. Een 5-1 zege op Almelo tenslotte; daar kun je
mee thuiskomen!
TVO2 had het allemaal net niet tegen Juventa., matig duel waarin de gasten net iets
slagvaardiger waren. Het 2e moest de nul achter prijsgeven, eindstand 0-2….TVO3
haalde uit tegen TVV3. En boekte haar 1e zege overtuigend; 7-2..
TVO1 moest bij Overdinkel passen. De luxe van twee zeges had de spelers schijnbaar in
de war gebracht. Alle linies speelden beneden niveau en een schorsing, Jorn en halffitte
speler Jelle betekenden een aderlating. Na de 1-0 van Overdinkel kansen voor TVO,
maar de keeper redde 2x fraai. In de slotfase de 2-0 en 3-0 (strafschop), daarmee werd
de 3-0 nederlaag een teleurstellend feit…
TVO JO19 bekerde tegen en bij Vosta. Na de gelijke eindstand werd de strafschoppen
serie gewonnen door Vosta, jammer.

TVO1 ontving EMOS en dit duel in de subtop eindigde in een 2-2 remise.
TVO schrok meteen wakker toen Stein Extercate (ex-TVOer) 0-1 binnenschoot.
Maik poeierde de 1-1-binnen, maar EMOS kwam op 1-2 voorsprong voor de
rust.
Na de thee werd TVO sterker en de 2-2 was een fraaie treffer van Jorn v.Laar.

Komt dus voor elkaar!
Op de hoek Borgelinkstraat-van Manenstraat bleek het speeltuintje enkele weken
geleden ineens leeg te zijn. Even verwondering links en rechts; wij weten ook niet
waarom alles is weggehaald, misschien komen er nieuwe toestellen voor in de
plaats…Net toen de BBB redactie dacht, och, laten we eens informeren bij de
Dorpsraad; die weten wellicht van de hoed en de rand, viel een brief in de bus vd.
gemeente Hengelo….
Er ligt een plan op tafel om binnenkort het speeltuintje nieuw in te richten en nieuwe
toestellen te plaatsen. Bewoners in de buurt kunnen zelfs aangeven, welk plan het
meest geschikt zal zijn. Dat zijn goede berichten. Laten we al die bewoners aansporen
om vooral een keuze te maken. Opdat de gemeente de daad bij het woord voert en
voor de kinderen een modern, passend speeltuintje wordt ingericht. Kleine moeite, veel
plezier… toch?

Jan Ottink

Brons voor junioren TVV Oele op WK Touwtrekken

‘Niet minder dan vijf jongemannen uit de Hengelose buurtschap trokken vrijdag aan
het touw om de bronzen plak: In de wedstrijd om het brons toonden de leden van
TVV Oele zich sterker en tactischer dan de Zuid-Afrikanen. In rap tempo wisten ze
tot twee keer toe de benodigde vier meter te trekken en zo vol overtuiging de
bronzen plak op naam te zetten’. (Klasse dus, proficiat mannen! Redactie BBB).
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V.l.n.r. achterste rij: Mathijs
Vasterink, Robert Morskieft,
Pim Brummelhuis
V.l.n.r. voorste rij:
Chiel Weging, Leon Nijhof, Kris
Weging

EHBO-diploma behalen of behouden?
Wij, Vereniging EHBO Stad en Ambt Delden, zijn van plan om in oktober/november
2018 te starten met de basiscursus EHBO. Bij deze basiscursus zit sinds twee jaar
de toevoeging Kinder-EHBO. De cursuslessen (praktijk en theorie) worden op een
vaste avond in de week gegeven in Delden. Deelname aan de basiscursus kost €
100. Dit is inclusief cursusmateriaal, koffie/thee en het EHBO-examen.
Hebt u elders uw EHBO-diploma behaald en wilt u dit niet laten verlopen? Wanneer
u lid wordt van onze vereniging kunt u de herhalingslessen bij ons volgen. Zo blijft
uw EHBO-diploma geldig!
Voor aanmelding en/of vragen kunt u contact opnemen met: mevr. I. Gortemaker
(secretariaat) tel: 074-3764352 of per mail: ehbostadenambtdelden@gmail.com.

Belangrijke extra buitengewone
ledenvergadering sv TVO
Die is op maandag 29 oktober as. in ’t Geertman. Met als belangrijkste
agendapunt;
‘Het hoofdbestuur is voornemens om één besluit aan de leden voor te
leggen. Dat is het besluit om het 1e en 3e veld in te wisselen voor een
nieuw aan te leggen 2e veld. De vrijgekomen velden zullen dan gebruikt
gaan worden voor toekomstige woningbouw’.

Een oproep op alle leden; kom maandag om 20 uur in
de kantine. Denk mee, praat mee over dit besluit en
breng uw stem uit!
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DEZE MAAND…. in één volzin

Het hoeft geen betoog, dat de gemoederen in de nationale en internationale politiek
flink zijn opgelopen, want Alexander Pechtold deed het D’66 roer nogal plotsklaps over
aan ene Rob Jetten en het is afwachten wat deze modeljongen er van bakt en de
voorgenomen Brexit wordt door alle complicaties een internationaal hoofdpijndossier,
terwijl Rusland zich wereldwijd te kijk zet met die klungelige gif – en hackersaffaires en
er met ’ik ontken alles’ denk af te komen wat niet wegneemt dat ook in de plaatselijke
politiek stevige robbetjes worden uitgevochten want dreigen met een knuppel in de nek
is weinig smaakvol (in de Hengelose restafvalcontainers affaire!) maar misschien
bedoelde men wel knuffel in de nek en in Beckum…
…staan grote plannen op stapel inzake (her)bestemming van gebouwen in combinatie
met sportvelden verplaatsing en te plegen hoogst noodzakelijke woningbouw terwijl de
mais geoogst is en ons gezichtsveld derhalve weer verruimd in deze eeuwig durende
droge zomer…

Een toegift…Goed bezig bij de Lus van Beckum, een bekend kwartet; vrnl; Alfred,
Bart en Geraldine met links (in de schaduw) Danny…. (foto facebook)
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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

De volgende BBB VERSCHIJNT 21 NOVEMBER
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