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’.
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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
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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 2019 OP;

27 feb-27 mrt-24 apr-29 mei-26 juni -25 sept-30 okt -27 nov -18 dec

Inleveren kopij uiterlijk een week vóór de uitgave!
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Jaargang

Nummer

41…………………………….……..1
Weer een vliegende start van BBB in 2019. In deze BBB wordt het
Midwinterfeest van zaterdag jl. alsmede de receptie van 100 jaar
School-Volksfeesten Beckum in beeld gebracht en de stand van
zaken inzake masterplan/dorpsplan weergegeven Verder maken veel
wetenswaardig-heden, columns, stukje humor en beschouwingen
alles compleet.

Lees het en u bent op de hoogte, want BBB blijft boeien…

…Laatste week nieuws…
Beckumer Ossens nieuwe prins, met prins Pascal aan de top zet wie ’t
carnaval op de kop. Zie ook pag.29-30…
Kleedkamers schoonmaken na de wedstrijden; voorwaar een flinke klus.
Ook al omdat soms teams van bezoekende clubs wel eens een puinhoop
achterlaten. Als álle leiders en/of aanvoerders van TVO elftallen nou eens
gewoon op zich nemen; na de thuiswedstrijd de kleedkamers met ‘de trekker’
schoonvegen/ rotzooi opruimen. Kleine moeite toch?
Nieuwe leden TVO Gilde; John Frongink, Roy Leferink en Aaron van
Laar zijn nu toegevoegd aan het TVO Gilde ledenbord achter de kantinebar,
Welkom!!
Midwinterfeesten en receptie 100 jaar bestaan Zomer-feesten
Beckum. Op pagina’s 34 t/m 36 het beeldverslag!!!

Attentie: 12 maart 2019 om 20 uur Jaarvergadering Stichting Zomerfeesten bij
't Proggiehies.

TVO1 HANDBAL kon het niet bolwerken tegen koploper Lettele, na een 9-17
ruststand verlies met 18-30. Dat wordt nog aanpoten onderin; sterkte dames!
En TVO1 VOETBAL kende een onvriendelijk vroegtijdig einde bij Losser. Bij
een
2-1 stand werd gestaakt, jammer…

DE VOLGENDE BBB VERSCHIJNT WOENSDAG 27 FEBRUARI
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Wat U Leest In Deze Januari BBB
Geloofsgemeenschap Beckum
Wereldkampioen Harrie Scholten
Positieve instelling Petra Kok
Wat de pot schaft, culinair initiatief
Infoavond Blasiuskerk Beckum
Werkgroep Haaksbergerstraat; veiligheid
Grote clubactie TVO
Pitamientjes
Dorpsplan voortgang
Nieuws Proggiehoes
Compostactie
Smaken verschillen
Top 2000 viering Pablo-Spirit
Ossennieuws-BBB, lucht opgeklaard
Jeugdraad Jachtseizoen
Kerstmarkt, klasse
Vrouw Actief Beckum
Zonnebloem, actuele info
Masterplan, stand van zaken
Luk akkefietjes
Filmavond, met de trekker
D-day Oliebollenactie
Mooie kerstviering
In memoriam Marinus Wolters
Datumbank
Hert jaar van de waarheid? Column
Zijlijn, hulde
Opstapavond Beckumer Ossens, nieuwe prins!
Misvieringen Blasiuskerk
Volleytoernooi geslaagd
Schaatspret in Beckum, foto
Receptie 100 jaar School-Volksfeesten+Midwinterfeest
Spreekuren Gezondheidscentrum Pastorie
Wist u datjes, sportakkefietjes TVO
Britt ter Avest draait mee bij peuterspeelzaal
Deze maand… in één volzin
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BIJ ONS IN DE GELOOFSGEMEENSCHAP VAN BECKUM
U heeft de warmste kerk van Nederland.” Zo bedankte Trijntje Oosterhuis de
voorzitter van de Locatieraad na haar optreden. De kerk met haar toren steekt
in Beckum overal bovenuit. Voor de bewoners van dit dorp in de Heilige
Geestparochie één van de meest belangrijkste gebouwen. Maar zoals alles aan
verandering onderhevig is, zal ook dit gebouw, zal het kerkelijk leven en de
geloofsgemeenschap zelf veranderen. En die veranderingen worden in Beckum
niet gelaten afgewacht. In de locatieraad (vijf personen) en in de
dorpsgemeenschap worden de eerste stappen gezet op die weg naar morgen.
Hoog in het vaandel staat daarbij de noodzaak om met elkaar op te trekken.
Samen, besturen, raden en bewoners in overleg, de tijd nemen voor
beslissende stappen. Met een snelle verandering van bovenaf opgelegd is de
geloofsgemeenschap niet gediend. Samen kom je uit het verleden en samen
moet je naar de toekomst.
Net als in de rest van Twente loopt de deelname aan kerkelijke vieringen
terug. Mensen zitten verloren in een te groot kerkgebouw, behalve bij een
uitvaart of avondwake. Hoe kun je en wil zo’n gebouw behouden en waarvoor
gebruiken? Mogelijke antwoorden willen ze in gezamenlijkheid zoeken en niet
opgelegd krijgen. Mensen uit alle lagen en kringen van het dorp zullen hierbij
betrokken moeten worden. Voor die klus staat onder andere de locatieraad.
Zonder betrokkenheid bouw je op drijfzand.
Betrokkenheid en vitaliteit in de dorps- en geloofsgemeenschap is te zien bij
groepen en mensen die zieken bezoeken en de uitvaart verzorgen. Naar elkaar
omzien, meeleven in goede en kwade dagen, zorg hebben en bezorgd zijn voor
elkaar, het gebeurt. En de grote groep ‘doeners’ in en om de kerk zijn tekenen
van hart voor de zaak. Wat zijn hun wensen, wat is nodig dat zij bemoedigd en
ondersteund worden?
De huidige geloofsgemeenschap heeft rijke gaven en giften uit het verleden
mogen ontvangen. Bij alle veranderingen zal gezocht moeten worden hoe deze
kostbaarheden gebruikt kunnen worden in een zich veranderende
geloofsgemeenschap. Het materiële en immateriële kapitaal mag niet
vernietigd worden. Dat zal tijd en overleg vragen om hier verantwoord mee om
te gaan.
Beckum, een dorp, een geloofsgemeenschap. Als je er doorheen rijdt, is het
stil. Maar als je er stopt en luistert, dan hoor je dat het er
ondergronds iets ontkiemt, dat er wat naar boven wil komen.
Je ziet het niet, maar het is er wel.
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Dit artikel is opgemaakt door Gerard Geurts na een gesprek met de voorzitter
van de Locatieraad Beckum, Bennie Goselink.

Harrie Scholten wint GOUDEN MEDAILLE op de
Mondial Vogelshow te Zwolle
Uit een groep van 103 wedstrijdvogels kleurkanarie geel intensief
enkelingen werd de vogel van Harrie als beste gekeurd met 94
punten en werd dus wereldkampioen van deze klasse!

Met volle trots kan Harrie zijn medaille tonen, dit mag gezien worden als een
prachtig resultaat van meerdere jaren van optimalisatie en verbetering vooral
van zijn gele kanarie soort. Deze prijs is dan ook de kroon op zijn jarenlange
verbeteringen van deze gele kanarie. De vereniging Vogelvreugd staat in
Nederland bekend om zijn goede vogels en heeft er nu ook weer een
wereldkampioen bij. Ook Tonnie Velthuis van onze vereniging Vogelvreugd
behaalde een prachtig resultaat met zijn Mehringer postuurkanarie; hij
behaalde een zilveren medaille. Dit jaar organiseerde de NBVV de 67 e Mondial
vogelshow in Zwolle. Op deze Mondial werden ca 25.000 wedstrijdvogels
tentoongesteld in de IJsselhallen te Zwolle. Het grootste deel van de vogels
kwamen uit Europa maar ook de andere werelddelen waren vertegenwoordigd
op deze geweldig georganiseerde show.
Harrie en Tonnie, namens bestuur Vogelvreugd van harte gefeliciteerd met
jullie prachtige prijzen.

Theo Waanders, voorzitter

Beckum Beter Bekeken, jaargang 41, nummer 1, 2019
pagina 5

Terugblik met veel positivisme op 2018
Deze aanhef verdiend een uitleg. In de vorige BBB blikten Herman
Rupert en Ine Wentink terug op het jaar 2018. Ook Petra Kok had ik
voor een terugblik gevraagd. Maar door een toevloed aan kopij van
actuele nieuwsfeiten kon haar relaas niet geplaatst worden. Maar de
terugblik van Petra was van een dusdanige impact dat die nu in dit
januari nummer van BBB geplaatst is. Vandaar!!
Het was bij de boomplantdag op 28
november jl. dat ik haar weer eens
tegenkwam. Druk met koffie regelen
voor genodigden en het bomen
planten organiseren. (Drie mooie,
forse berkenstammen werden gepoot,
in een driehoekje bij elkaar). Dit
laatste
overigens
samen
met
Dorpsraadvoorzitter Gaatske Colijn en
wethouder Claudio Bruggink. Petra
Kok is haar naam, voor de burgerlijke
stand Kok-Lansink geheten. Ze heeft
drie kinderen van middelbare school
leeftijd, is 47 jaar en locatiedirecteur
van basisschool De Bleek in Beckum.
Sinds ze bijna vijf jaar geleden het
roer overnam bij De Bleek, is er veel veranderd. De transparantie nam toe en
Petra is enthousiast, aanstekelijk en benaderbaar. Zeker ook getuige haar
maandelijkse bemiddeling bij de jeugdrubriek Pietamientjes in BBB!
Samengevat; De Bleek heeft een duidelijke positieve uitstraling. En dat
positivisme straalt ook over op de kinderen; speels, enthousiast en betrokken.
Op de vraag of ze wilde bijdragen aan ‘een terugblik op 2018’ kwam dan ook
de reactie: Graag zelfs…

Hoe heb je het jaar 2018 ervaren; hoogte- en eventuele dieptepunten:

Het was een prachtig jaar. Het schoolplein dat op de schop werd genomen en
geleidelijk aan door ontwikkelt. De peuter-speelschool die dit jaar een vaste
waarde in ons schoolgebouw is geworden. Het voelt alsof de allerjongsten er al
jaren zitten. Dan natuurlijk ook die lange warme zomer. Ik heb er van genoten,
HEERLIJK. Het afscheid van Astrid en Mariska van De Bleek. Astrid met
pensioen en Mariska naar basisschool De Akker. Een nieuwe uitdaging. Hoe
mooi is dat? Nieuwe collega’s die bij ons binnenkomen en leerkrachten die naar
andere groepen gaan. Een hele verandering die ze meer dan geweldig
oppakken en ten uitvoer brengen. PBS dat nog steeds bij ons in school werkt
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en dat ondertussen ook in onze genen zit als school. Daar ben ik echt enorm
trots op. Met positivisme (veiligheid, verantwoordelijkheid en respect; onze drie
kernwaarden) bereik je echt veel, heel veel meer dan wanneer je de emmer
altijd half leeg/vol hebt. Mijn tip; vul ‘m snel bij en kijk eens naar wat er
allemaal goed gaat. Dieptepunten niet, wel de krimp in leerlingen. Kinderen in
Beckum zijn zo leuk en onbevangen. Wat hebben kinderen in Beckum een
voorrecht dat ze in een ruime, landelijke en uitdagende speelomgeving kunnen
opgroeien. Dat gun je eigenlijk ieder kind. Door spelen en leren word je wereld
groter.

De Bleek heeft momenteel nog ruim 110 leerlingen, maar snakt - net als heel
Beckum – naar nieuwe aanwas, lees woningbouw:
JA! Woningbouw….mmmmm het ‘zingt’ al jaren door het dorp. Hopelijk is ‘de
schop in de grond, een boomplantenmoment’ een mooie metafoor om voor alle
belanghebbenden samen de schouders er stevig onder te zetten. Want
woningbouw is de sleutel naar het uiteindelijke succes. Ook voor ons als
school. Onderwijs in de nabijheid van kinderen is een groot goed. Ondanks de
krimp denken wij natuurlijk als school na hoe wij het onderwijs bij De Bleek zo
goed mogelijk kunnen blijven vormgeven. Dit wordt een speerpunt in 2019
voor ons als collega’s en ook de ouders van De Bleek.

In het Masterplan Beckum staat ook, op termijn, het plan voor een nieuwe
schoollocatie:

Zeker, prachtig ambitieus. En krachtig dat men zo positief over de
dorpsontwikkeling nadenkt. Mensen, veel kinderen en jongeren die in Beckum
blijven en hun plek vinden om te leven is wel een voorwaarde om aan dit plan
te voldoen. Samen sterk in ontwikkeling. Dit is ook het motto van de
Schaepmanstichting waar wij als De Bleek bij horen dit heeft ons veel goeds
gebracht.

De gebeurtenissen in de wereld vliegen in sneltreinvaart voorbij:

Zeker, het kan ook niet meer anders. Wat gebeurt er eigenlijk en hebben we
de ernst van de zaak wel door. Waar blijft het moment om te bezinnen. Het
ene is nog niet gezegd of gedaan het andere wordt volgt al weer. Waar ik mij
het meest over
verbaas is de manier van reageren op gebeurtenissen in de social media. Het
lijkt wel alsof er niet meer tot 10 geteld wordt (lees; nadenken) voordat er iets
wordt gepost. Ik vraag mij dan altijd af. Zou je hetzelfde zeggen als je iemand
face to face deze boodschap geeft? Doe je dat dan ook zo onbezonnen? Ik
weet het antwoord.
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Kerstmis 2018, was er vorig jaar nog plaats voor tradities als de kerstboom,
kribbe, bezoek aan kerstviering en uitgebreid diner met het gezin of de hele
familie?

Op al deze onderdelen een volmondig ja. Gezellig met het gezin, familie en
vrienden. De kersttijd is er ook een van lichtjes. Ik ben dol op kaarsen. Heerlijk
dat ‘t vroeg donker is. De kou en de regen neem ik graag voor lief. Veel tijd
voor elkaar en natuurlijk ook altijd een kerstborrel in de stad met de collega’s
van de stichting. En oliebollen bakken op oudejaarsdag bij mijn ouders in de
schuur. Tradities zijn er om van te genieten en door te geven.

Heb je voor 2019 persoonlijk nog speciale wensen die in vervulling zouden
moeten gaan?

Persoonlijke wensen niet. Ik ben een ongelofelijk tevreden mens. Dromen heb
ik wel. Misschien is dat dan de voorloper van een wens. Dat ‘t goed blijft gaan
met De Bleek en dat wij met ‘t team, de ouders en de kinderen er voor blijven
gaan om goed en mooi onderwijs in Beckum te houden. Dat we de tijd nemen
om daarover na te denken en blijven finetunen waar nodig is.
Tenslotte: Ik wens iedereen in Beckum een sprankelend, positief en krachtig
2019!

Bijeenkomst
SUCCESVOL

‘Wat

de

pot

schaft’

Op donderdag 17 januari was er in ’t Proggiehoes de bijeenkomst ‘Wat de pot schaft’.
Louis Nibbelink liep al langer met het idee om iets op te starten voor mensen die alleen
moeten eten. Hier zijn maar liefst 18 belangstellenden op afgekomen! In een gezellige
setting werden ideeën en voorzetten gedeeld. Men denkt hieraan niet alleen aan
gezamenlijk koken en eten, maar bijvoorbeeld ook een ‘taxiservice’. Mensen die naar
bijvoorbeeld de supermarkt willen, maar zelf geen vervoer hebben, kunnen dan deze
taxiservice inschakelen. Ook dit zijn dan vrijwilligers uit Beckum en Oele die hun mede
dorpsgenoten graag letterlijk en figuurlijk vooruit helpen.
Ondertussen heeft Louis samen met Gerrie Pot al het e.e.a. op de kop kunnen tikken
voor wat betreft het koken. Gerrie pot heeft de werktafel en herstel
geschonken.Dus de eerste stappen zijn gezet. De jongste van de aanwezigen is 17, de
oudste in de 70. Een mooi, enthousiast gemêleerd gezelschap die graag wat willen
betekenen op lokaal niveau voor de ander. Louis heeft zich gestort op het aanvragen
van subsidies en heeft zich aangemeld bij ‘Kernen met pit’. Hier kun je dromen en
idealen aanmelden voor je eigen buurt. Mocht je dit binnen een jaar kunnen realiseren,
dan ontvangt dit initiatief € 1.000 en het Kern met Pit-predicaat.
Er is met de kookgroep (één bijeenkomst en ze hebben al een kookgroep en een
vervoergroep ) afgesproken om op 21 februari in ’t Proggiehoes alvast gezamenlijk
een maaltijd te maken die ze dan ook zelf op gaan eten. Om aan elkaar te wennen, om
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met elkaar te praten en te lachen en om te proeven of ze dit een ander voor kunnen
zetten.
Louis en de aanwezigen zijn erg enthousiast en er zit dus zeker een vervolg aan het
opzetten van dit geheel. Aanmelden kan nog steeds bij Louis, 06-13761375. Omdat de
eerste bijeenkomst al veel Beckumers op de been bracht, is het streven om Oele hier
ook bij te betrekken. Beckum en Oele doen zoveel samen, dus dit is een prachtig
initiatief om Oele ook aan te laten sluiten. Dus ook Oelenaren zijn van harte uitgenodigd
om hieraan mee te doen. Een telefoontje of appje naar Louis en de uitnodigingen
volgen vanzelf. Dus…. AANMELDEN MAAR!!

BBB-redactie

Informatieavond Blasius Beckum

Zoals u in ons parochieblad ‘Geestig’ en in de regionale pers heeft kunnen
lezen, heeft het parochiebestuur inventarisaties gemaakt van de gebouwen, de
financiën, het kerkbezoek en de vitaliteit van de verschillende
geloofsgemeenschappen in onze parochie. Op basis van deze inventarisatie
heeft het bestuur per geloofsgemeenschap richtingaanwijzers geformuleerd
waarin wij weergeven wat de verschillende toekomstmogelijkheden van de
diverse geloofsgemeenschappen zijn.
Wij willen graag met u daarover in gesprek gaan en wel op:

Maandag 11 februari 2019
om 20.00 uur
in Het Wapen van Beckum, Beckumerkerkweg 20

Wij hopen dat u als parochiaan met ons wilt meedenken en ons wilt vertellen
wat u ervan vindt. Wij vinden het van groot belang dat u goed geïnformeerd
wordt en wij zullen rekening houden met uw mening. Zonder uw inbreng geen
goede afgewogen besluitvorming!
Ik hoop dat u aanwezig wilt zijn op de avond voor uw geloofsgemeenschap.

Namens het parochiebestuur van de Heilige Geest parochie,
Peter Helle, Vicevoorzitter

WERKGROEP HAAKSBERGERSTRAAT

werkt aan verbetering van de verkeersveiligheid
Bij het opstellen van het nieuwe Dorpsplan Beckum – Oele bleken
veel mensen zich zorgen te maken over de verkeersveiligheid op en
rond deze drukke provinciale weg. Een groep vrijwilligers, allen aan-
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en omwonenden van de N739, heeft de taak op zich genomen de weg
veiliger te maken.
De werkgroep heeft in de afgelopen tijd diverse mensen gesproken van onder
meer politie, gemeente en provincie om duidelijk te krijgen op welke manier de
werkgroep kan bijdragen aan de verbetering van de verkeersveiligheid. Er
gebeuren gelukkig relatief weinig ongelukken, alhoewel deze weg een van de
drukste wegen van de provincie is. Vooral de grote drukte in de ochtend- en
avondspits, de kruispunten met de aansluitende wegen en de dorpskom van
Beckum lijken voor problemen te zorgen.
Nu de aanleg van de N18 is afgerond is het nog even afwachten wat het effect
zal zijn op de Haaksbergerstraat/Hengelosestraat. Nog niet alle bebording van
de N18 is klaar zodat een goed verkeersbeeld nog moeilijk is te geven. De
beide gemeenten (Hengelo en Haaksbergen) wachten met nieuwe
verkeerstellingen totdat alle bebording rond de N18 klaar is. Hopelijk zal dit op
korte termijn worden afgerond.
De Haaksbergerstraat is op dit moment nog niet opgenomen in de planning
voor groot onderhoud van de provincie voor de komende jaren. Dit betekent
dat ingrijpende aanpassingen normaal gesproken pas over enkele jaren
mogelijk zijn, tenzij wij de provincie ervan kunnen overtuigen dat de
knelpunten zo urgent zijn dat ze sneller moeten worden aangepakt. Voor zowel
de korte als langere termijn is de werkgroep benieuwd naar uw ervaringen op
deze weg.
U kunt ons helpen!
Om een completer beeld te krijgen van de knelpunten en de provincie te
overtuigen van de dringende noodzaak van aanpassingen aan de weg horen
wij
graag
uw
mening
over
de
verkeersveiligheid
van
de
Haaksbergerstraat/Hengelosestraat (N739). Stuur uw bijdrage in een mail naar
haaksbergerstraat@hotmail.com.
- Aan welk knelpunt stoort u zich het meest?
- Ervaart u gevaarlijke situaties?
- Hebt u suggesties om deze knelpunten aan te pakken?
Wilt u voor 28 februari 2019 reageren? Daarbij kunt u ook aangeven of een
lid van de werkgroep na januari 2019 contact met u mag opnemen om
eventuele nadere informatie te vragen.
Wij danken u alvast hartelijk voor uw medewerking!

Henk Alberts, Werkgroep N739
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Grote Club Actie

Zoals u waarschijnlijk gemerkt hebt, zijn de dames van T.V.O Handbal bij u
geweest om loten te verkopen van de Grote Clubactie. Hiermee hebben wij
geld opgehaald voor onze club. Daarnaast maakte u kans op mooie prijzen. De
trekking is inmiddels geweest en we hebben weer een mooi bedrag opgehaald
voor TVO Handbal. Hierbij hartelijk dank voor uw bijdrage! Tot volgend jaar.

TVO Handbal

Pitamientjes….. de jeugd aan het woord!
In deze BBB is Xi Wei Bekkers aan het woord. Onder het genot van
een beker chocolademelk en een koekje hebben wij gezellig gekletst.
Xi Wei staat op de foto op zijn favoriete plek in of om de school. Veel
leesplezier.

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

Xi Wei Bekkers ik ben 10 jaar en zit in groep 6 van groep 6/7.

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

Ik ga meestal met de fiets en woon dicht bij school. Heel soms ga ik ook wel
eens lopend. Ik kom onderweg Luca weleens tegen.

Wat is je favoriete vak op school en waarom?

Gymnastiek, dan kan ik lekker bewegen. En het is in een andere ruimte dan de
klas. Dat is ook weleens leuk.

Doe je aan sport?

Ik voetbal. Eerst deed ik ook aan judo. Ik vind voetbal toch leuker. Mijn positie
is verschillend. Mijn lievelingsplek is spits of midvoor. Verdedigen heb ik al
twee jaar gedaan.

Zou je wel een andere sport willen doen?

Dat zou ik niet weten…. ik vind voetbal gewoon heel erg leuk.

Wat zijn je favoriete hobby’s?

Donderjagen met papa. En met Skip spelen en voetballen. Ik wandel ook wel
eens met Skip.

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

Wel logisch. Een appel en mango vind ik het allerlekkerst. En snoep lust ik ook
wel heel erg graag.
Beckum Beter Bekeken, jaargang 41, nummer 1, 2019
pagina 11

Jullie hebben een hond, Skip.

Hij is heel erg lief, vooral ook erg druk. Over ongeveer twee maanden wordt
Skip 2 jaar. Skip is een labradoedel. Ik knuffel heel veel met onze hond.

Buitenaf wonen jullie mooi met veel ruimte, maar zou je dichterbij school willen
wonen?
Dit klopt niet voor mij. Ik woon in de ‘nieuwbouw’ en dat is al heel erg dicht bij
school.

Wat doe je het liefst met het gezin samen?

Film kijken of een spel spelen. De laatste film die ik gezien heb is Nico, dit is
een kerstfilm. Het spel dat wij gespeeld hebben is Triviant. Dit is een hartstikke
leuk spel. Iedereen wint weleens. Dus dat is mooi.
Dank je wel Xi Wei voor dit leuke gesprek. En de chocolademelk was erg
lekker. En wat goed dat je je eigen kopje opruimt.

Dorpsplan Beckum & Oele 2017 -2020
Woensdag 16 januari | De Schole | Oele
Het is begin 2019 en dat betekent dat de meer dan 70
vrijwilligers zich nu al zo'n 2 jaar inzetten voor de
uitvoering van de maar liefst 11 agendapunten uit het
Dorpsplan Beckum & Oele. Wat is er de afgelopen tijd
allemaal gebeurd? En welke resultaten zijn geboekt? Een
overzicht van de stand van zaken.

Kort na acht uur heet voorzitter Johan Harink, van de
Stuurgroep Dorpsplan Beckum & Oele 2017-2020, alle
aanwezigen welkom. Vanavond is van alle werkgroepen een afvaardiging aanwezig om
toe te lichten waar zij staan in de uitvoering van de agendapunten. Daarnaast is een
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aantal belangstellenden naar De Schole in Oele gekomen om te luisteren en mee te
praten over de verschillende punten uit het Dorpsplan.

Samenwerkingsverbanden

Het is een interessante avond waarin vooral duidelijk wordt hoe belangrijk het is om
met elkaar van gedachten te wisselen en de aansluiting met de inwoners van Beckum
en Oele te houden. Maar waarin bovenal het belang van samenwerking tussen de
verschillende werkgroepen glashelder wordt.

Raakvlakken

Zo heeft de werkgroep Optimalisatie Buitenwegen de samenwerking gezocht met de
werkgroep Fietspaden, omdat er duidelijke raakvlakken bestaan. Ook de werkgroep
Haaksbergerstraat geeft aan dat er gezamenlijke speerpunten zijn, waarin met elkaar
kan worden opgetrokken.
De Masterplangroep heeft een heldere naam gekoppeld aan de samenwerking die is
ontstaan
tussen
de
werkgroepen
Woningbouw,
Toekomst
Beckumer
Gemeenschapsgebouwen en Sport Toegankelijk houden. Zij benoemen de gezamenlijke
speerpunten in het veelomvattende Masterplan.

Eensgezinde visie

Het is goed nieuws voor de leefbaarheid van onze gemeenschap dat deze
samenwerkingsverbanden ontstaan. De Stuurgroep Dorpsplan 2017-2020 en de
vrijwilligers van de werkgroepen geven hiermee aan een eensgezinde visie te hebben
op de toekomst van Beckum en Oele. Het versterkt vanzelfsprekend ook de positie
richting de gemeente Hengelo.

De stand van zaken met betrekking tot de agendapunten:

Masterplan Woningbouw | Toekomst Beckumer Gemeenschapgebouwen |
Sport Toegankelijk houden

Binnen het Masterplan wordt de bouw van woningen gecombineerd met de relocatie
van sportvelden en een multifunctionele accommodatie. De werkgroepen Woningbouw,
Toekomst Beckumer Gemeenschapsgebouwen en Sport Toegankelijk houden werken
hierin binnen de Masterplangroep samen. Naast de werkgroepen zijn ook het bestuur
van TVO, de Heilige Geest Parochie en Stichting Twickel betrokken. De gemeente
Hengelo heeft haar medewerking toegezegd en is aangesloten op alle stappen binnen
het complexe traject. Met dit proces zijn financiële middelen gemoeid. De
onafhankelijke Stichting Beckum is daarom in oprichting en de leden voor het bestuur
worden geselecteerd. Het grote voordeel van woningbouw op de sportvelden is, dat het
geld wat met de verkoop van de grond voor woningbouw vrijkomt, geïnvesteerd kan
worden binnen de gemeenschap voor de ontwikkeling van de multifunctionele
accommodatie. De eerste stap binnen de puzzel is de relocatie van de sportvelden om
bouwgrond vrij te maken. Hiervoor is een leefbaarheidsinjectie van de gemeente
Hengelo benodigd. In februari zal de gemeente hierover duidelijkheid geven.

Optimalisatie buitenwegen | Fietspaden | Haaksbergerstraat

Er is sprake van onveilige situaties op een aantal wegen rondom Beckum en Oele. Er is
een aantal zeer smalle buitenwegen, druk bereden sluiproutes en de drukke N739. In
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het buitengebied moeten fietsers de weg moeten delen met het auto-, vracht- en
landbouwverkeer. Daarnaast kruist een aantal veel gebruikte buitenwegen met de
drukke Haaksbergerstraat. Verkeer dat de Haaksbergerstraat wil oprijden moet daarbij
letten op zowel fietsers als gemotoriseerd verkeer. De werkgroepen: optimalisatie
buitenwegen, fietspaden en Haaksbergerstraat, zoeken de samenwerking op waar het
gaat om de verkeersveiligheid van alle weggebruikers. Het is een belangrijk speerpunt,
waarin ze samen concrete acties kunnen ontwikkelen.

Optimalisatie buitenwegen

De buitenwegen rondom Oele worden veel gebruikt door sluipverkeer, vooral de weg
tussen Delden en Hengelo Zuid wordt veel bereden. De smalle wegen zijn echter niet
geschikt voor de veelheid aan verkeer en het gebruik door zwaar verkeer, zoals
vrachtwagens en landbouwvoertuigen. De wegverharding slijt en de bermen hebben
zwaar te lijden onder het gebruik van gemotoriseerd verkeer. Daar komt bij dat de
wegen door veel fietsers gebruikt worden, waaronder schoolgaande jeugd. Dit leidt tot
gevaarlijke situaties op de smalle straten. De loop van het verkeer en de knelpunten
worden in kaart gebracht en vanuit de resultaten van dat onderzoek zullen verdere
plannen worden ontwikkeld. De aansluiting met inwoners van Oele en Beckum wordt
nadrukkelijk gezocht. Stuit u op een gevaarlijke situatie in het buitengebied van Beckum
of Oele? Geef het dan door aan Thomas Harink (tharink@hotmail.com).

Fietspaden

De werkgroep Fietspaden heeft de kruis- en knelpunten in het fietsverkeer rondom
Beckum en Oele in kaart gebracht. Dit heeft geresulteerd in een focus op de veiligheid
voor fietsers. Er zijn verschillende gevaarlijke oversteekpunten op de Haaksbergerstraat.
Op de smalle buitenwegen levert vooral de combinatie van fietsers en gemotoriseerd
verkeer gevaarlijke situaties op. De werkgroep heeft diverse plannen ontwikkeld en
deze besproken met de gesprekspartners: de gemeente Hengelo, de Provincie
Overijssel, de Stichting Twickel en Rijkswaterstaat. Deze gesprekken hebben de
werkgroep een helder beeld opgeleverd; de wil om wat te kunnen betekenen is er,
maar de belangen van de stakeholders lopen uiteen.

Haaksbergerstraat

De werkgroep Haaksbergerstraat heeft voor de planvorming de Haaksbergerstraat
opgesplitst in drie onderdelen: het gedeelte van Hengelo naar Beckum, de kom van
Beckum en van Beckum naar Haaksbergen. Zij hebben de aansluiting gezocht bij
inwoners van Oele om de knelpunten in kaart te brengen en op basis hiervan een
overzicht gemaakt met gevaarlijke kruisingen tussen Hengelo en Beckum. Daarnaast
wordt ook de vraag van direct aanwonenden om fluisterasfalt meegenomen. De
bewoners van Beckum zal tevens om hun mening gevraagd worden om een totaalbeeld
van de knelpunten te verkrijgen. Het wordt opgenomen in het plan van aanpak voor de
gemeente Hengelo en de provincie Overijssel. In 2022 is door de Provincie groot
onderhoud gepland aan de N739. Het moment waarop wijzigingen kunnen worden
doorgevoerd. Voor de kom van Beckum is reeds een uitgebreid kernplan aanwezig. De
Werkgroep houdt ook bij de gemeente een vinger aan de pols waar het gaat om de
toegezegde verkeersdrukmeting op de Haaksbergerstraat naar aanleiding van de
opening van de N18.
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Glasvezel

De aanleg van de glasvezelkabel in het buitengebied van Beckum en Oele vordert
gestaag. De kabel is al op heel veel plekken in Beckum en Oele aangelegd. Er is een
exact overzicht waar de kabel nog moet komen en de werkzaamheden zijn erop gericht
om ook op die plaatsen de kabel op korte termijn te leggen. De bekabeling betreft
alleen het buitengebied. De kom van Beckum is aangesloten op coax. Op dit moment
lopen echter een aantal tests in kleinere kernen in Drenthe om de haalbaarheid van
glasvezel in kaart te brengen. De eerste resultaten zijn goed en het is mogelijk dat er in
de nabije toekomst ook een peiling in de kern van Beckum volgt.

Entree Beckum

De werkgroep Entree Beckum heeft prachtige plannen ontwikkeld om het aanzicht van
Beckum te verfraaien, zowel aan de kant van Hengelo als aan de kant van
Haaksbergen. Het is een duidelijke markering van de entree van het dorp Beckum.
Beckum ligt aan de drukke Haaksbergerstraat, die het dorp in twee delen opsplitst. De
entree staat dan ook symbool voor de eenheid, maar is tevens een signaal voor
weggebruikers dat ze de bebouwde kom inrijden. De werkgroep heeft erg veel moeite
gedaan om het originele plan met het torentje en de overdekte zitgelegenheid
hernieuwd onder de aandacht te brengen bij de gemeente, maar loopt vast op het
eigenaarschap van de objecten. Daarom is vanuit dezelfde visie een plan ontwikkeld
met toegangspoorten. De gemeente is erg enthousiast, maar geeft aan dat het
eigenaarschap niet bij de gemeente Hengelo ligt. De werkgroep is teleurgesteld over de
gang van zaken en vraagt zich af waarom de gemeente dan wel het eigenaarschap
draagt voor de kunst in eigen stad, zoals de beren op het marktplein.

Afval

Er zijn bij de werkgroep geen verdere meldingen binnengekomen over het dumpen van
afval. Toch blijkt het afval bij de inzamelpunten wel een probleem. Vooral op het
industrieterrein in Hengelo Zuid is het vaak een grote bende. De werkgroep zal hierop
actie ondernemen. Het hondenpoep probleem in Beckum wordt ondervangen met de
drie nieuwe poepbakken die zijn opgehangen. De werkgroep spreekt de verwachting uit
dat de hondeneigenaren in Beckum hiervan gebruik maken om ons dorp “hondenpoep”
schoon te houden.

Zichtwal

Minder geluidshinder en minder lichtoverlast van het industrieterrein. Nu de afrondende
fase van de zichtwal op de A35 is bereikt, zijn de eerste voorzichtige conclusies
getrokken. In het voorjaar van 2019 worden de bomen en planten volgens een
zorgvuldig beplantingsplan gepoot en zal ook het uitzichtpunt bij de brug van het kanaal
worden aangelegd.

Gea Bisschop

Nieuws uit ’t Proggiehoes:
Het zal voor niemand van u nieuws zijn dat de kosten in 2019 op
verschillenden producten en diensten omhoog zijn gegaan. Ook ’t Proggiehoes
wordt hiermee geconfronteerd. Daarom zijn wij genoodzaakt om de prijzen van
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onze munten en drank te verhogen. We hebben ervoor gekozen om deze
verhoging minimaal te laten, maar we kunnen er niet omheen. Met ingang van
1-2-2019 zal de muntprijs omhoog gaan naar € 1.80 p.st. Weliswaar blijft uw
aanwezigheid, hulp en gezelligheid onbetaalbaar. Dus tot ziens bij een van
onze evenementen.

Met vriendelijk groet, Bestuur Stichting ’t Proggiehoes Beckum

TVO Compostactie

De jaarlijkse TVO Compostactie van de Omni Jeugd is op zaterdag 9 maart.
Vanaf 9.00 uur komen de jeugdleden bij u aan de deur.

Smaken

column

verschillen…

Er was weer veel reuring in december. Precies zoals dat in een meningenland
als Nederland betaamt. De politicus van het jaar, de sporter, sportploeg van
het jaar, de held van het jaar en de vrijwilliger van het jaar. En in de
amusementswereld; de beste presentator, zanger/zangeres, cabaretier,
interviewer of columnist van het jaar. Daar kun je veel bomen over opzetten,
want smaken verschillen nadrukkelijk. De een houdt van no nonsense figuren,
de ander van originele breedsprakige mensen. Als je nou in de sport een
analyse gaat loslaten, is het vaak meten met twee maten of appels met peren
vergelijken. Een eensluidende conclusie is moeilijk te geven. Maar de
opwinding is dan vaak des te groter.
Dat geldt ook voor de advocaat die een verdachte in een dubieuze rechtszaak
moet verdedigen. In dat jargon zou je dus een advocaat van het jaar kunnen
benoemen. En dat hoeft dan zeker niet de beste of meest sympathieke te zijn.
Als hij maar scoort in de media… Een greep in de mand van bekende
confrères. De gebroeders Moszkowicz zijn/waren welbespraakte, bloemrijke
figuren, Geert-Jan Knoops en zijn vrouw Cary zijn gladde palingen die het
graag ingewikkeld houden. Peter Plasman mag graag in de kijker staan en
gewichtig doen maar wil onder kritische wedervragen in de publiciteit wel eens
van kleur verschieten. En dan hebben we thans Gerald Roethof, de licht getinte
advocaat met zijn enigszins louche, norse blik. En gemillimeterd kapsel. Hij is
de spil in de spraakmakende rechtszaak rond Jos Brech. Door de bank
genomen hanteren advocaten de lijfspreuk; lastige zaken met grote
publiciteitswaarde zijn (letterlijk) goud waard voor mij. En dan is het zaak om koste wat het kost - een dwaalspoor richting rechtelijke macht te zoeken. Dan
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wordt hun geweten even op een zijspoor gezet… Want dat dan grote schande
wordt gesproken over de verdraaiingen van vrijwel (nog net niet) bewezen
feiten ten koste van slachtoffers, lijkt Roethof niet te deren. En hij
demonstreert feitelijk dezelfde koelbloedige gewetenloosheid als die de
vermoedelijke dader ook heeft gehanteerd. Tja, als het geld maar goed is
worden - zeker in dat genre - menselijke waarden vertrapt of doelbewust
opgerekt…

Top 2000-viering – Spirit & Pablokoor

Knitto

Velen van u hielden er misschien al rekening mee. De Top 2000-viering van het
Pablokoor samen met Spirit! De laatste jaren vaste prik tussen Kerst en Oud en
Nieuw. Afgelopen jaar was er echter geen Top 2000-viering in die periode.
Maar…. niet getreurd. Op zaterdag 2 februari 2019 zingen Pablo en Spirit in de
HH. Bonifatiuskerk onder de bezielende leiding van Mariëtte Waanders! De kerk
is om 18.00 uur open en we beginnen om 18.30 uur. Noteer deze datum al
vast in uw agenda en we hopen u op 2 februari te mogen begroeten.

Groeten namens het Pablokoor en Spirit

Over Ossennieuws en BBB
DE LUCHT IS OPGEKLAARD…
Het zal de oplettende lezer niet ontgaan zijn dat in Beckum een team van
jonge schrijvers vrij frequent op de social media berichten schrijft via het
Ossennieuws. Over grote en kleine zaken die ons beroeren. Met fantasie,
luchtig met humor, met rake typeringen en meningen. Zo ook over nominaties
van vrijwilligers in Beckum. Een nieuwsfeit geheel in die Ossennieuws stijl
weergegeven op social media, met name over die stijl van nominatie van Job
door het Ossennieuws werden kanttekeningen geplaatst door ’deze BBB
schrijver’. Die reactie was absoluut niet ten nadele van Job bedoeld. Sterker
nog; Job heeft ongetwijfeld het jaar door een aantal nuttige bijdragen geleverd
voor onze gemeenschap. Voor en achter de schermen, dat is mooi! Maar hij zat
feitelijk niet wachten op die schijnwerpers en die huldiging. Dát was de
essentie van het artikel in BBB. Maar voor het Ossennieuws was de boot aan;
wat verbeeld die BBB schrijver zich wel niet… Inmiddels is de lucht opgeklaard
na een toelichtende tekst richting genomineerde en de vrede getekend.
Getuige deze verklaring van het Ossennieuws daarna zo tegen Kerstmis.
Beckum Beter Bekeken het is al goed, oké? Even goede vrienden. Liefde in de

lucht. Vergeten en vergeven. Dat excuus in de volgende BBB accepteren we
gewoon en ook jullie kunnen best een beetje trots op deze kwajongens zijn.
Op den duur zal het media stokje toch ooit over moeten worden gedragen aan
deze pers toppers van hoog niveau, niet dan?
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En die laatste tekstregel moet de burger moed geven, want inderdaad; eens zal het
media stokje worden overgegeven!!!! Sterker nog; ik had een van de Ossennieuws
columnisten onlangs al vrijblijvend gepolst om zo nu en dan een bijdrage te leveren aan
BBB! Ach ja, we zullen zien…

Jeugdraad Beckum:

Jan Ottink

De jacht is geopend in Beckum

Wie kent de beste verstopplekken in Beckum en weet zo uit
de handen van de jagers te blijven? Ga de uitdaging aan en
geef je dan nu op voor Het Jachtseizoen op vrijdag 15
februari om 19.00 uur in
‘t Proggiehoes.
Opgave is per duo. Kijk op
onze Facebookpagina voor
het opgaveformulier.

De Kerstmarkt was weer een voltreffer
Hoe je het ook wendt of keert, maar in het onbeperkte aanbod van
kerstmarkten, kerststallen, kerstboomfeest, fairs of andere ‘eindejaars
festijnen’ in onze regio was de Kerstmarkt in Beckum een voltreffer te
noemen.
Gewoon prachtig in al haar eenvoud en kleinschaligheid. Precies zoals het past
in ons dorp. Rond de fonteinen en ‘op de kasseien’ voor het Wapen van
Beckum waren de kraampjes gezellig ingericht. Er was de midwinterhoorn, er
was gezang, er werd gesmuld van broodjes met alle soorten vlees, er was een
tent voor ‘de dorst’, muziek en met het rad van fortuin. En ook; de naam van
de komende prins carnaval kon geraden worden. Kortom veel Beckumers en
aanhang zagen hun vrijwillige inzet beloond met een mooie kerstmarkt als
resultaat. Rita en Peter en de rest van de Kerstmarkt organisatie kunnen trots
en tevreden zijn!

Jan Ottink

Fotocollage kerstmarkt Beckum
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Op deze foto Rita en Peter 3e en 2e van rechts

NIEUWS van VROUW ACTIEF BECKUM
2019…. we zitten er al volop in. De eerste bijeenkomst heeft,
op het moment dat u dit artikel leest, alweer plaatsgevonden.
Maar eerst kijken we nog even terug op de laatste activiteiten
van 2018. Op vrijdag 14 december was ’t Proggiehoes goed
gevuld vanwege de jaarlijkse decemberavond van Vrouw Actief
Beckum. Dit jaar was de buurt ‘Bentelerweg’ aan de beurt om
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de avond te organiseren. Aanvankelijk waren de dames terughoudend en
dachten ze dat het moeilijk zou worden om dit te regelen. Maar dames, wat
hadden jullie het goed voor elkaar! Heerlijke hapjes, een gevarieerd
programma met verschillende gastoptredens, leuke sketchjes, een karaoke
show met presentatrice Angela Kleinhuizen, en de juryleden Trijntje Oosterhuis
en Vader Abraham. En dan dat mooie verhaal met doek op het podium, we
hebben gelachen en genoten!

Ook was er in december weer een kniepertjes bakdag. Iedereen bedankt voor
de spontane hulp, het was weer een gezellige dag met een prachtig resultaat.
We hebben circa 1250 stuks gebakken en bijna allemaal verkocht. Ook de
dames van het verkoopteam tijdens de kerstmarkt, bedankt voor de hulp. En
natuurlijk de familie Jannink dat we weer gebruik mochten maken van jullie
locatie. Top! Nogmaals dank! Het resultaat is een prachtige aanvulling voor
onze kas en natuurlijk dat we hebben kunnen genieten van heerlijke
kniepertjes ☺! Tot snel!

Bestuur Vrouw Actief Beckum
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Zonnebloemnieuws
De Zonnebloem organiseert weer een leuk uitje op zaterdag 23
februari. We gaan lekker genieten van een high tea. De kosten
zijn € 10 per persoon. We vertrekken om 14.30 uur en vervoer
wordt geregeld. Vindt u het leuk om mee te gaan, geeft u zich
dan op vóór 15 februari bij Ria Asbroek tel. 074-3676573
of Ans Mulder 06-30033162. Mocht u dieetwensen hebben,
laat dat dan even weten.

Zonnebloem afdeling Beckum

Zonnebloemregio Zonnehof zoekt bestuursleden

De regionale Zonnebloemafdeling Zonnehof is hard op zoek naar nieuwe
bestuursleden. Bij voorkeur mensen die vanuit hun beroep of achtergrond over
bestuurlijke kennis of vaardigheden beschikken. En die deze capaciteiten als
vrijwilliger in willen zetten voor mensen met een lichamelijke beperking. De
regiobestuursleden ondersteunen de acht plaatselijke afdelingen en hun
vrijwilligers die in de regio actief zijn. Ook coördineren zij diverse activiteiten
en geven zij vorm aan het vernieuwde beleid van de Zonnebloem.
Mooie momenten
Mensen met een lichamelijke beperking mooie momenten bezorgen. Dat is wat
de Zonnebloemvrijwilligers doen. Ze gaan op bezoek en samen eropuit en
organiseren vakanties en activiteiten. Zo heeft de regionale afdeling Zonnehof
jaarlijks een dagboottocht en een gezellige ontspanningsmiddag op haar
programma staan. Maar ook kleinere, de zo genaamde 1 op 1 activiteiten
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worden door de regio ondersteund en begeleidt. De Zonnebloem maakt dit
soort activiteiten mogelijk. Met de inzet van veel vrijwilligers.
Voldoening
Doordat de nadruk steeds meer op kleinschalige en 1 op 1 activiteiten komt te
liggen en omdat door de veranderde maatschappij steeds meer mensen met
een lichamelijke beperking in een isolement raken, zijn er steeds meer
vrijwilligers nodig. Bestuursleden ondersteunen deze vrijwilligers om hun
vrijwilligerswerk zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Niet alleen is dit
bestuurswerk zinvol, het geeft ook veel voldoening.
Informatie of aanmelden?
Is je interesse voor de Zonnebloem gewekt en wil je meer weten? Neem dan
contact op met Ria Doeschot, t.doeschot@hetnet.nl, tel. 0547-333538. De
regio Zonnehof is ook te vinden op internet: www.zonnebloem.nl/zonnehof. Op
www.zonnebloem.nl kun je heel veel algemene informatie vinden.

MASTERPLAN BECKUM
Gemeente Hengelo, Dorpsraad Beckum en Werkgroep
Oele maakten samen met de bewoners het Dorpsplan.
Het Dorpsplan 2017-2020 kent 11 werkgroepen. Drie
van die werkgroepen, Kleinschalige Woningbouw,
Toekomst Beckumer Gemeenschapsgebouwen en Sport
Betaalbaar Houden, zijn dusdanig ver met de voortgang,
dat nauwer samenwerken goed en noodzakelijk is. Zij
hebben zich, samen met de stuurgroep, verenigd in een
samenwerkingsverband met de naam Masterplan Beckum.
De Masterplan Groep Beckum wil zorgen voor de realisatie van:
1. woningbouw op de sportvelden 1 en 3,
2. realisatie van een van de twee opties die zijn voortgekomen uit de
werkgroep Beckumer Gemeenschapsgebouwen en
3. realisatie van de exploitatie van het toekomstige gemeenschapsgebouw
door de Stichting Beckum.
Het toekomstige gemeenschapsgebouw realiseren, kan alleen als woningbouw
plaats vindt op de huidige sportvelden. Het geld dat dan wordt verkregen met
de verkaveling van grond, kan in dat gemeenschapsgebouw worden gestoken.
De vorderingen met betrekking tot woningbouw op de sportvelden
Er wordt binnen diverse partijen (o.a. bureau Kroon, Kerk en Gemeente)
intensief overleg gevoerd om woningbouw op de sportvelden te realiseren.
Iedere partij is druk doende met de invulling van haar deel. De gemeente is
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druk doende met het bekijken van de gevraagde leefbaarheidsinjectie voor de
verhuizing
van
de
sport.
Of het gaat lukken hangt van meerdere factoren af en binnen de
Masterplangroep is hierover overleg. Concreet valt er op dit moment niet meer
te zeggen, daarvoor is het nog te vroeg.
De Stichting Beckum
De 3de doelstelling van het Masterplan gaat over de Stichting Beckum. Het is
de bedoeling dat deze stichting de grond voor de beoogde woningbouw in
eigendom krijgt en het toekomstige gemeenschapsgebouw gaat exploiteren.
Op dit moment wordt er druk gewerkt aan de vorming van het bestuur van
deze Stichting Beckum. We hopen in de volgende BBB meer duidelijkheid te
kunnen geven over de vorming.
De Masterplan puzzel
Op het kerkplein staat ondertussen de grote Masterplan puzzel. De eerste partij
heeft zich gemeld om haar puzzelstuk te komen leggen: de raadsfractie van
Burger Belangen. Er is op zaterdag 2 maart om 10:00 uur een eerste moment
georganiseerd voor de houders van een puzzelstuk, om dat puzzelstuk te
komen leggen. Iedereen is daarbij van harte welkom.

Gerard Lansink Rotgerink

Luk akkefietjes…
Noe wor ik de leste tied geregeld annesprok’n deur leu, dee’t disse schrieverieje wa
akkedeart. Dee veult zich in de maatschappieje van; had loop’n-nig ummekiek’n-alleene
loer’n nor dat mobieltje in de voes-gin monumèènt van röste nem’n-roet’n ingooienvoetbalsupporters met meka op de voes, hoaste nig mear toes. Kiek en veur dát soart
leu is miene schrieverieje ne lavenis, dat is ’t… Noe wil ik ok wal is deursloan en met de
fantasie op de löppe goan, mer d’r zit vaake wa ne bosschop van woarheid in miene
periflaties, dat zit..
Kiek en at ze mie dan ne hoonderveare in de koont stekt; ‘och wat hei’j dat wear mooi
daale schreem’n met oe bölleke potlood’, dan goat me de vearn mangs ok wal
oawereind stoan.
Oh ja, veurig joar is het Twentse dialect ok oetteroop’n tot officieel onderdeel van de
Nedersaksische taal. Dat kan dan wa mooi wean veur dee purist’n, dee’d luk dagdreumd
oawer groter en wiedere oetbreiding van oons dialect. Mer ik hebbe d’r nig völ met. Eén
schriefwiese zol’t möt’n won…mer doar gleuft dit kealtje nig in, po wisse nig.
HekselmesienHarry schrif zo asse pröt en hee pröt zo asse schrif. Kloar!
Noe wil ik tot slot na al dee oliebol’n, pleardöpkes, striekers en carbidbuss’n in’t begin
van’’t nieje joar effen miene dichterlijke talèènt’n wear ansprekken. Want ’n voesel ging
wisse bie oold op nie’j riekelijk van fleske tot glas en an de lipp’n, bie dit kealtje leup ’t
nig oet de haand of ’n goodwies op de klip’n.

As ’n mos op ’n aalnkettel is annegreuj’d, bunt de sneeklökskes in’ barm wa
oettebleuj’d.
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D’r is ginne kwakzalver zo klook en wies, of hee hef zien boezeroen ok wal is vies.
Schorremorrie heurt ok bie de maatschappiej’, mer ie hebt zölf toch wa good op de
riej’?
Al’ns wa’j van’t joar an goods könt doon is mette nom’n, dan kö’j tevrean in de kök’n
kom’n.
HekselmesienHarry

D-DAY OLIEBOLLEN BAKKEN
Zondag 30 was het ingespeelde team van de oliebollenactie in touw.
In de keuken en berging van sportzaal ’t Geertman was alles
omgebouwd en in gereedheid gebracht voor deze traditionele actie
van TVO.
En in alle vroegte rond 5.00 uur startten de deegmakers, om vervolgens met
het hele team deze omvangrijke logistieke operatie te voltooien. Dat begon al
met eerder in de maand huis aan huis bestellingen opvragen door de TVO
jeugdleden. En op die zondag zelf waren veel chauffeurs vrijwillig in touw om
de bestellingen te bezorgen. ‘Jammer, dat bij een aantal huizen de bewoners
(eerst) niet thuis waren, dat kostte extra ritten’. Dat was een gehoorde
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opmerking en er zal bekeken worden of dit kan worden ondervangen (mogelijk
meer publicatie wanneer ongeveer bezorgd wordt? Of een briefje door de bus
waarop staat dat ze de oliebollen niet af konden leveren, maar dat ze op te
halen zijn bij de kantine). Maar dat zal praktisch - logistiek gezien – bekeken
worden. Je weet maar nooit of tijdens het bakken/bezorgen een kink in de
(oliebol) kabel komt…

Oliebollen van topklasse bij de TVO Actie, lekker, lekker

Even een blik werpen tijdens het bakken bij het operationeel
proces, 11 uur ’s ochtends.
In de keuken en kantine was het hele team in touw. Koffie en broodjes
stonden klaar. Tim en Arjan begeleidden het administratieve deel voor de
bezorgploegen in de kantine. Tussendoor werden spontaan nog veel oliebollen
ter plaatse aan de man gebracht. Dat liep door tot 16 uur. Totaal bleef de teller
van verkochte oliebollen op ongeveer 5800 staan. Dat is klasse! Buiten klonk
het knallen van diverse soorten vuurwerk door jongeren, het ging allemaal
gecontroleerd en veilig! Navraag naar aantal dienstjaren van de bakploeg bleek
voor de meesten een ‘een stukje gokwerk’! Schattingen; Yvo 4 jaar, Arjan en
Tim 6 tot 8 jaar, Tom zo’n 12-13 jaar, Robert en Danny 25 jaar en Alfons plm.
38 jaar! Nadien kwam een ploeg dames helpen schoonmaken en met vereende
krachten was ook dit karwei zo gepiept. Iedereen, zowel het oliebol bakteam
als bezorgers en (vooral) de Beckumer olieboleters thuis waren weer vol lof
over de kwaliteit. Lekker luchtig en heel goede smaak. Een rapportcijfer? Toch
zeker een 8 ½ …

Jan Ottink
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MOOIE KERSTVIERING in Beckum
Het was maandag 24 december hoogtijdag in de Beckumer Blasiuskerk. De Kerstviering
was geen Nachtmis maar een Avondmis om 18.00 uur. Dat weerhield honderden
mensen niet om die viering te bezoeken. De kerk zat voor driekwart vol, veel kinderen
waren ook aanwezig en deden mee aan de viering. Dat gaf een voldaan gevoel. Precies
zoals dat past met Kerstmis. In tegenstelling tot de brede zorg die er is voor de nabije
toekomst van de regio parochies kwam bij de bezoekers de gedachte op; toch wel fijn
dat we nu nog in zo’n groten getale samen het feest van vrede vieren. Als dat straks
niet meer in elke parochie gevierd kan worden is eeuwig zonde. De kerk was prachtig
ingericht met een mooie kribbe, veel kaarsen, gedempt licht, kerststukken en op/bij het
priesterkoor waren grote kerstbomen geplaatst, die baadden in het licht. Compliment
voor de bouwers, maar die pluim op de hoed geldt ook voor alle andere vrijwilligers en
pastor Zoet (die zich na afloop haastte om tijdig in Bentelo te kunnen zijn voor een
volgende viering!). En zeker voor het dameskoor Spirit met fraaie zang, waarbij het
Halleluja tegen het einde een ware apotheose was! Dankbaar applaus van de
kerkgangers was na afloop hun deel.

Jan Ottink

IN MEMORIAM MARINUS WOLTERS
Ons bereikte het trieste bericht dat op 17 januari Marinus Wolters is
overleden op 75 jarige leeftijd.
Marinus was vroeger actief bij de TVO jeugdactiviteiten, jarenlang
scheidsrechter en de eerste kantinebeheerder na de oprichting van de
sportzaal in Beckum.
Later was hij een tijdlang mede veldensproeier bij TVO en trouwe bezoeker bij
TVO1 thuiswedstrijden tot medio dit seizoen.
Ook was Marinus jarenlang bezorger van BBB in de nieuwbouwwijk.
De familie wordt sterkte toegewenst met dit verlies.
Bestuur

TVO

Datumbank
2 febr.
9 febr.
11 febr.
11 febr.
12 febr.
13 febr.
13 febr.
15 febr.
16 febr.
23 febr.
27 febr.
1 mrt.

Top 2000-viering; Spirit & Pablokoor. Aanvang 18:30 uur in de Veldmaat
Agrarische filmavond, aanvang 20.30 uur in ’t Proggiehoes
Informatieavond Heilige Geest parochie, 20:00 uur bij Het Wapen van Beckum
Dorpsraad | Vergadering, aanvang 19.30 uur in ‘t Proggiehoes
Ouderensoos samen met Bentelo
Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde
OVBO | Jaarvergadering en bedrijfsbezoek
Jeugdraad Beckum | De jacht is geopend, 19.00 uur in t Proggiehoes
Oud papier
Zonnebloem | High Tea
Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde
Carnavalsavond Beckumer Ossens
Beckum Beter Bekeken, jaargang 41, nummer 1, 2019
pagina 27

2 mrt. TVO Kaartmarathon
5 mrt. TVO Tennis | Jaarvergadering, aanvang 20.00 uur in Clubhuis Beckhand
9 mrt. TVO Compostactie
11 mrt. Dorpsraad | Vergadering, aanvang 19.30 uur in ‘t Proggiehoes
12 mrt. Ouderensoos
13 mrt. Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde
16 mrt. Oud papier
19 mrt Vrouw Actief | Thema-avond “Vrouwenhart”
27 mrt. Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde
8 apr. Dorpsraad | Vergadering, aanvang 19.30 uur in ’t Proggiehoes
16 apr. Ouderensoos
17 apr. TVO Eieractie
17 apr. Vrouw Actief | Bezoek aan Universiteit Twente
24 apr. Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde
26 apr. Kingsnight, ’t Proggiehoes
8 mei. Werksoos
13 mei Dorpsraad | Vergadering, aanvang 19.30 uur in ’t Proggiehoes
15 mei Jaarvergadering ‘t Proggiehoes
7 t/m 10 juni
Pinksterfeesten Beckum, 100 jaar jong
10 juni Dorpsraad | Vergadering, aanvang 19.30 uur in ‘t Proggiehoes
19 juni Vrouw Actief | Fietstocht
21 juni OVBO | Zomeractiviteit
28 t/m 30 juni
TVO Jeugdkamp
7 t/m 12 aug.
Muiterweek 2019
31-32-33 aug
Volksfeesten Oele
9 sept. Dorpsraad | Vergadering, aanvang 19.30 uur in ‘t Proggiehoes
14 sept. De Lus van Beckum
***********************************************************************
**
Vakanties basisschool de Bleek schooljaar 2018-2019
18 t/m 22 febr.
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

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.
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HET JAAR VAN DE WAARHEID ?
Met de nodige fantasie blikken we vooruit op datgene wat ons in
2019 te wachten staat. Nou is natuurlijk in verschillende opzichten
met geen zinnig woord te zeggen, wat de woelige wereld ons deze
jaargang te bieden heeft.
Maar er zijn wel ontwikkelingen gaande die de mens boeit. Gelet op die grote
wereldse zaken als het klimaat, de verhoudingen tussen de grootmachten, de
brandhaarden in het Midden Oosten, de splijtzwammen binnen de Europese
Unie; de Brexit en vooral het vluchtelingenprobleem. En wat wordt het met dat
ambitieuze plan van duurzaamheid in ons land? Gaskachels weg en vervangen
door elektriciteit evenals de komst van elektrische auto’s. En Het Klimaat staat
hoog op de internationale agenda. Er wordt gestoeid met streefjaartallen: Al in
2030 of 10, 20 jaar later? Het is allemaal koffiedik kijken en voer voor de
kenners onder ons. En dat zijn er ongetwijfeld vele! Wat we beter kunnen
overzien zijn de problemen in onze regio en mogelijke oplossingen voor met
name ons dorp. Want er staat veel op stapel. Getuige het ontwikkelde
masterplan, dat bij verschillende aspecten voor een stroomversnelling gaat
zorgen. Als de neuzen inderdaad een zelfde kant op blijven wijzen!

Willekeurig enkele dorpswensen voor dit jaar!
Wanneer wordt speelplaats weer ingericht ?

Ook interessant voor dit jaar; op de hoek van mr. Van ManenstraatBorgelinkstraat was vele jaren een speeltuin ingericht. Die werd dan ook vaak
door kinderen uit die buurt bezocht. De gemeente Hengelo had vorig jaar de
plek ontdaan van speeltuig; er zouden nieuwe speelapparaten komen, meer
van deze tijd. Prima dus; twee modellen werden voorgelegd aan de
buurtbewoners en eind september-begin oktober bleek uit de enquête;
inrichting volgens plan 2 had de grootste voorkeur. Benieuwd nu, wanneer op
de lege plek aldaar nieuwe speeltuigen komen. Moet toch ergens de komende
maanden van 2019 gerealiseerd zijn, dunkt ons…

…Aha, is twee weken geleden dan gerealiseerd!

En kijk dan, de wens van de buurt werd vrijdag 11 januari ingewilligd; een
complete nieuwe inrichting van deze speelplaats werd een feit. Voor de jeugd
in die buurt; veel speelplezier de komende jaren!!!

Wanneer worden de ‘Uit in Beckum’ borden vervangen?

De werkgroep Entree Beckum heeft de eerder al breed besproken bouwsels
aan de Noord en Zuidkant van ons dorp in de portefeuille. Door eerdere
afwijzingen/ complicaties is dat thans voorwaar een zeer moeizaam actiepunt.
Maar ook; er werd al eerder gewag gemaakt van de deplorabele toestand van
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de houten ‘Uit in Beckum’ borden aan weerszijden van Beckum. Waarom
kunnen die niet voortvarend vervangen worden? Mn. het Beckum logo is door
de tand des tijds ‘een zwarte massa’ geworden! De reactie van de werkgroep na een vraag van BBB een tijdje geleden – was nogal voorzichtig.

‘Met betrekking tot de ‘Uit in Beckum’ borden willen wij hier niet te
aandacht aan besteden. Wij willen deze borden gewoon wel een
vervangen. Als er te veel aandacht aan besteed wordt is er misschien een
op bezwaar. Deze borden zijn er destijds ook zo neer gezet. Wij zijn er
bezig’.

veel
keer
kans
mee

Nou meen ik dat in het verre verleden die borden op initiatief van de
Dorpsraad Beckum zijn geplaatst en dus niet zomaar zijn neergezet. En ‘kans
op bezwaar’ is toch wel een te verwaarlozen optie dunkt mij. Want het is
gewoon vervanging van een versleten object met dezelfde maatvoering… Hoe
dan ook, laten we voor 2019 hopen dat doorgepakt kan worden inzake dit
actiepunt. Nieuwe Uit in Beckum borden - als vervanging van de huidige en op
dezelfde locatie - geeft Beckum meteen weer een frisser beeld bij de entrees!

Gaat het allemaal lukken in 2019-2020 en daarna???

Spannende weken/maanden staan voor ons. Binnen het ambitieuze Masterplan
gaat TVO voetbal gaat deels verhuizen en de vrijkomende grond van velden 1
en 3 wordt benut voor het ontwikkelen van een woningbouwplan. Terwijl het
voorste veld 2 een hybride grasmat krijgt. De definitieve besluiten zullen
binnen afzienbare tijd genomen moeten worden. Hierover wordt in deze BBB
uitgebreid gerapporteerd. In deze bespiegeling rest ons niet anders dan; gaat
het allemaal lukken in 2019 en 2020 (en daarna)?

Jan

Ottink

Zijlijn De B.O.B. Ploeg
Een poosje geleden hoorde ik binnen een monotoon geluid dat van buiten
kwam uit de pastorie tuin. Een hele groep mannen, niet meer zo jong, was aan
het blad ruimen. Dat hebben we in overvloed met die grote beuken. Een stuk
of drie waren met de bladblazers in de weer en anderen laden de grote hopen
in de kruiwagens. Ben Goselink was met een grote tractor bezig om de massa
met een voorlader op de wagen te laden. Een heel karwei om met harken de
boel netjes achter te laten. Ik heb alle respect voor de B.O.B. groep die het
ieder jaar toch maar weer doen.
Ik heb al vaker geschreven dat zonder vrijwilligers geen enkele club of
vereniging kan overleven. Bedankt maar weer.!
Rie Menkehorst.
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OPSTAPAVOND
Wat een feest was het
afgelopen vrijdag 18 januari in
onze Residentie Café Halfweg!
Tijdens onze jaarlijkse Opstap
avond namen we afscheid van
Prins Alex 1 en verwelkomen we de nieuwe Prins. Omstreeks 21:00 uur was
het tijd voor Prins Alex om de Prinsencape af te leggen. De Raad van 11 had
een passend tenue voor hem bedacht om hem te bedanken voor het afgelopen
jaar; een heuse koelkast kreeg hij omgehangen en mocht hij een uurtje in
rondlopen.

Traditiegetrouw om 23:11 uur steeg de spanning; wie zou de nieuwe Prins
worden? Verwarring alom, toen vervolgens het podium vol stond met allemaal
heren met de achternaam Ottink…..D.m.v. een vragenspel, viel er telkens een
Ottink af tot de nieuwe Prins bekend werd: Prins Pascal 1!
Maik, Luuk, Frank, Bart, Brian, Tonnie, Marco en Danny Ottink: Bedankt voor
het meespelen!!
Allen bedankt voor deze
topavond, in het bijzonder
Bennie van Café Halfweg,
die op zijn verjaardag ons op
visite wilde hebben, de
topband uit Oele Kenny Dan,
hofleverancier van de
Beckummer Ossens en
fotograaf Sander Lagerwaard
voor de mooie plaatjes.

Prins Pascal 1 met
adjudant Alex
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Tijdens de Kerstmarkt in Beckum kon men raden wie de Prins is.
Dit heeft 9 potentiële prijs-winnaars opgeleverd! Op zondag 3 februari zullen
de Beckummer Ossens het traditionele bord in de tuin van Prins Pascal 1 gaan
plaatsen en tevens ’s ochtends de prijswinnaar een bezoekje brengen met het
felbegeerde vleespakket. Wie dit zal worden maken wij binnenkort bekend!

AGENDATIP: VRIJDAG 1 MAART CARNAVALSAVOND!!!

Marscha Kleinsman-Pot

Over half jaar geen vieringen meer in Bentelose kerk’

VOORBARIGE PUBLICATIE

In het artikel in de Tubantia van begin december over de vieringen in de
Onze Lieve Vrouwe-kerk in Bentelo werd ten onrechte de suggestie gewekt
dat er over een half jaar al geen vieringen meer in deze kerk zouden zijn. Het
parochiebestuur wil om misverstanden te voorkomen nadrukkelijk melden
dat deze termijn niet reëel en ook niet wenselijk is.
In februari en maart zullen met de parochianen in alle geloofsgemeenschappen van de
Heilige Geestparochie gesprekken plaatsvinden over de denkrichtingen die het
parochiebestuur per locatie heeft geformuleerd. In Bentelo zal dit op de avond van 14
februari zijn. Het bestuur hoopt dat de parochianen mee willen denken en nodigt
eenieder van harte uit om op deze avonden aanwezig te zijn. De data hiervoor staan
vermeld in parochieblad Geestig en op de website. Locaties en tijden zullen tijdig
bekend worden gemaakt.
De gesprekken in de zes locaties zijn:
Beckum: 11 februari (zie uitnodiging elders in BBB)
Bentelo: 14 februari
Delden: 25 februari
Hengevelde: 11 maart
Sint Isidorushoeve: 18 maart
Goor: 21 maart

Bron: Geestig van de Heilige Geestparochies

H. Blasius Beckum weekendvieringen
FEBRUARI
Za. 02 febr.
Zo. 10 febr.

09.30 uur

Za. 16 febr.

19.00 uur

Zo. 24 febr.

09.30 uur

MAART
Za. 02 maart
Wo. 06 maart

19.00 uur

GEEN VIERING
EUCHARISTIEVIERING
Pastoor Oortman/Dames- en Herenkoor
WOORD- EN COMMUNIEVIERING
T. ter Avest/Dames- en Herenkoor
WOORD- EN COMMUNIEVIERING
Pastor Zoet/Dames- en Herenkoor
GEEN VIERING
ASWOENSDAG/EUCHARISTIEVIERING
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Zo. 10 maart

09.30 uur

Herenkoor
Za. 16 maart

19.00 uur

Zo. 24 maart

09.30 uur

Za. 30 maart

19.00 uur

Herenkoor
APRIL
Zo. 07 april
Zo. 14 april

10.00 uur

Di. 16 apr.

19.00 uur

Do. 18 april
19.00 uur
DONDERDAG/EUCHARISTIEVIERING

Pastor Van der Vegt
In Delden
WOORD- EN COMMUNIEVIERING
Pastor
Timmerman/Dames-

en

WOORD- EN COMMUNIEVIERING
T. ter Avest/Spirit
EUCHARISTIEVIERING
Pastoor Oortman/Dames- en Herenkoor
WOORD- EN COMMUNIEVIERING
Pastor
Doornbusch/Damesen
GEEN VIERING
PALMPASEN
WOORD- EN COMMUNIEVIERING
Pastor Zoet
BOETEVIERING/EUCHARISTIEVIERING
Pastoor Oortman
In Delden
WITTE

Pastores Van der Vegt en Van der Bemt
In Delden
Vr. 19 april
15.00 uur
KRUISWEG
T. ter Avest/Dames- en Herenkoor
Za. 20 april
19.30. uur
PAASZATERDAG
WOORD- EN COMMUNIEVIERING
Pastor
Timmerman/Damesen
Herenkoor
Zo. 21 april
09.30 uur
EERSTE PAASDAG/EUCHARISTIEVIERING
Pastores Van der Vegt en Van der Bemt
In Delden
Ma. 22 april
09.30 uur
TWEEDE
PAASDAG/EUCHARISTIEVIERING
Pastoor Oortman
In Delden
Zo. 28 april
09.30 uur
WOORD- EN COMMUNIEVIERING
Pastor Zoet/Dames- en Herenkoor
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Schaatspret bij Beckum twee weken terug, foto Eric Brinkhorst, (uit Facebook)

Midwinter TVO volleytoernooi
Zondag 20 januari stroomde ‘t Geertman aan het begin van de middag weer
vol met fanatieke deelnemers van het Midwintertoernooi. Met 15 deelnemende
teams verdeeld over recreatie en prestatie was de sporthal goed gevuld. De
uitslagen waren als volgt;
Recreatie;
Prestatie
1. Ronny Shotgun
1. TZN
2. De aanhang
2. Winnaars 2019
3. De flamoeska’s
3. Whoppers
Na afloop is het feest nog doorgegaan met DJ Dynamite en het Rad van Fortuin.
Namens de organisatie; Bedankt en tot volgend jaar!!

Deze maand …

in één volzin…

Hoe wispelturig kan de natuur zijn, want dat bleek wel in de beginweken van
2019 toen bij miezerig donker weer en flinke regenperioden de sloten en beken
in de regio weer volstroomden, ja, ook de vijver achter de pastorie bevat weer
zoveel water, dat mogelijke nieuwe visbewoners er kunnen waterskiën (voor
zover ze daar dan behoefte aan hebben natuurlijk, maar dat terzijde, want de
vorst zorgde de 2e helft van januari zowaar voor een ijslaag!) en verder raakte
vriend en vijand in beroering door de nieuwe ophef over de Brexit, waarbij
premier May met een ongeëvenaard ‘dik bröd veur de kop’ iedereen verbaasde
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met dit staaltje ‘mission impossible’, hetgeen onverlet laat dat een prins
Carnaval in Beckum gekozen werd die luistert naar de naam PO en ach ja, hij
had ook nog niets te doen natuurlijk…

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)
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

RECEPTIE 100 JAAR SCHOOL-VOLKSFEESTEN
BECKUM EN MIDWINTERFEEST IN BEELD
Stijlvolle viering vh 199 jarig bestaan bij het Wapen van Beckum. Presentatie
van de historie door voorzitter Ben ter Avest met anekdotes en tot slot de
uitreiking van de zilveren erepenning door burgemeester Schelberg
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Volle aandacht bij de presentatie van Ben ter Avest in de Twickelzaal

De erepenning wordt overhandigd aan de trotse voorzitter
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Het midwinterfeest in de volle Beunderzaal, wat ging t’r of…
(Foto’s Sander Lagewaard)

De kerstwens van Britt ter Avest.

Een ochtend meedraaien op de peuterspeelschool de Bleek, dat was de wens van Britt
ter Avest. Op woensdag 16 januari is die wens in vervulling gegaan. Ze heeft heel goed
geholpen. Sneeuwpop tamponneren, puzzelen en voorlezen zijn enkele activiteiten die
Britt met de peuters heeft gedaan.
Britt bedankt voor de gezellige ochtend.

Groetjes Tieme,
Andro, Lotte,
Cas, Marije,
Sofie, Siem,
Levi, Dean, Julia,
Joep, juf Damai
en juf Ellen.
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Wist u datjes…
TVO1 handbal moest het op 6 januari al opnemen tegen koploper Pacelli. Het
gehandicapte TVO team weerde zich aanvankelijk kranig, getuige de 10-14
ruststand. Maar na de thee was er geen houden meer aan. Scheidende coach
Nicole Wielens van TVO zag de superieure gasten uitlopen naar 14-31… Een
week later bij Wesepe werd TVO op basis van instelling en passie afgetroefd en
kon slechts bij fasen goed tegenspel bieden. Op de 28-23 nederlaag viel niet
veel af te dingen. En nou karakter tonen om die dreigende gevarenzone te
ontlopen; moet kunnen toch?...
TVO1 voetbal oefende bij HSC2, maar had bij miezerweer niet veel te vertellen.
Na enkele hoopgevende counters in de beginfase van TVO nam de sterke HSC
formatie het heft in handen. Defensieve fouten werden resoluut afgestraft door
het snel combinerend HSC. TVO speelde flets en na de 3-1 ruststand
betekenden weer poedels achterin een 5-1 stand. Eindstand tenslotte 5-2 …
Tegen Bentelo2 liet TVO1 handbal zich lelijk de kaas van het brood eten. Weer
een nederlaag en de wijze waarop TVO verloor van de energieke Bentelose
formatie geeft te denken. Via een snelle 10-2 achterstand was met rust de
partij al gespeeld bij een 15-7 stand. De 29-18 einduitslag zegt voldoende…
Ook TVO1 voetbal bleef met lege handen bij UDI. De koploper was
slagvaardiger, waar TVO voor en na de pauze een sterke periode had en volop
kansen kreeg. Na een 2-0 stand werd het 2-2, TVO goals van Jorn G. en
Aaron. Toen TVO verzuimde door te drukken, sloeg de thuisclub tenslotte wel
toe door goaltjesdief vd Molen, 4-2 eindstand……

Beckum Beter Bekeken, jaargang 41, nummer 1, 2019
pagina 38

