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

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

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

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

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

ADVERTENTIES
Eenmalig zwart-wit: ‘BBB-tje’ (korte tekst advertentie) = € 2,50;
1/4 pag. (47mm)= € 15,00;
1/2 pag. (97mm)= € 25,00;
1/1 pag. (196mm)= € 40,00
Advertenties algemeen zie: www.beckumbeterbekeken.nl/adverteerders.
BBB VERSCHIJNT IN 2019 OP;

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…………………………….……3
Zo, hier is ie weer, de 3e uitgave van BBB. Met vooreerst Masterplan
nieuws, waaronder oa. uitleg van een verkeerd geciteerd krantenartikel
vorige week. Daarnaast de gebruikelijke actuele info over allerhande
dorpszaken

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

…Laatste week nieuws…
* De TVO jeugdteams weerden zich kranig afgelopen zaterdag. De JO11 teams
wonnen beide; JO11-1 met 6-2 van Rigtersbleek en JO11-2 met 7-5 van
Winterswijk. TVO JO17 ontving DSVD en kon na rust het verschil maken, 4-1
winst en ook JO19 bleef gewoon ongeslagen. Hengelo werd met 0-3 afgedroogd
en ons A team heeft gewoon (een gedeelde) koppositie in handen.
* Landelijke opschoon- en opknapdag; ook in Beckum werden zaterdag jl.
een flink aantal gele/oranje hesjes gesignaleerd rondom de school en
verderop…vot met’n pröttel, mooi. Daarnaast was de oud ijzeractie van Antiroos georganiseerd… ook mooie traditie…

* Na het vertrek van Nicole Wielens hebben wij een nieuwe hoofdtrainer
voor TVO Handbal weten aan te trekken. Het bestuur is zeer verheugd met
de aanstelling van Hans Georg Weber als nieuwe hoofdtrainer van TVO
Handbal voor volgend seizoen.

HET ALLERLAATSTE SPORTNIEUWS VAN TVO HANDBAL EN
VOETBAL OVER AFGELOPEN WEEKEND STAAT OPGETEKEND
OP PAGINA 31+32!!
DE VOLGENDE BBB VERSCHIJNT WOENSDAG 24 APRIL
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Wat U Leest In Deze Maart BBB
Laatste week nieuws
Inhoudsopgave
Masterplan, puzzel gevuld-foutieve info in krant-bezoek accommodaties
Dodenherdenking
Vijwilligersavond svTVO
Zonnebloem; rabocampagne-boottocht-ontmoetingsdag
BBBtje, woning te huur
Erve Knippert, kwaliteitsborg en Open dag
OVBO ondernemer voor het voetlicht Gerry Pot
Zoeken we jou? Notulist sv TVO omnibestuur
Koningdag programma=Koningkroontjes
Vrouw Actief Beckum nieuws
Jeugdraad Beckum, darten en hightea
Levenslust springlevend
Nieuws van werkgroep AED
Miljoenenjacht met gasten van postcode 7554
Kaartmarathon Beclum; volle bak
Rabo clubkas campagne voor sv TVO
Handbalkampioenen C1 team
Zijlijn archief
Voorjaarsconcert de Optimisten
Opportunisme ten top, column Knitto
Jaarvergadering Zomerfeestbesuur
Kampioenen Zwarte Doffer
Concert Jesus Christ Superstar
Pitamientjes jeugdrubriek
TVO1 handbal, in laatste seconde winst gemist
Luk akkefietjes, HekselmesienHarry
Tuigpaarden showdag
Vastenactie, vastenzakjes ingesloten
Carnaval Beckumer Ossens, volle bak Proggiehoes
Uitslag Beckum bij Statenverkiezing
Wist u datjes..
Datumbank
Misvieringen Beckum
Wat de pot schaft, culinaire activiteit
Weer handbalkampioenen!
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Veel steun voor Masterplan Beckum
Zaterdag 2 maart bleek dat het Masterplan Beckum breed wordt gesteund.
Diverse raadsfracties en lokale betrokkenen waren aanwezig om hun deel van de
complexe Masterplanpuzzel te leggen. De Masterplanpuzzel geeft weer, welke
partijen/organisaties/personen het initiatief steunen. Op dit moment is op de
puzzel dus ook zichtbaar welke betrokkenen hun puzzeldeel nog niet hebben
gelegd.
Iedere puzzellegger sprak zijn/haar intentie uit bij het leggen van het puzzelstuk.
Van de Hengelose raadsfracties waren BurgerBelangen, CDA, ChristenUnie,
GroenLinks, PvdA, PVV en SP aanwezig. D66, Lokaal Hengelo, ProHengelo en D66
kwamen niet, waarbij coalitiepartijen ProHengelo en VVD aangaven dat ze het
nog te vroeg vinden.
Van het College van B&W was (dorps)wethouder Claudio Bruggink aanwezig. Hij
gaf aan dat er goed overleg tussen betrokkenen plaats vindt en dat men blij is
met het initiatief waar nu aan gewerkt wordt. De gevraagde leefbaarheidsinjectie
is nog niet toegezegd. "We blijven verbonden, maar we willen eerst het
realiteitsgehalte van het plan duidelijk hebben."

Krantenartikel Tubantia

MET FOUTE WEERGAVE !!

En toen verscheen op woensdag 20 maart het krantenartikel in Tubantia waarin
het Masterplan als "Mission Impossible" en "Trekken aan een dood paard" wordt
bestempeld. Dit gebeurde naar aanleiding van de collegebrief aan de
raadsfracties waarin staat dat Beckum binnen 2 maanden met een uitgewerkt
plan zou komen. Een uiterst ongelukkige formulering van het College. De
Beckumer vrijwilligers hebben nooit gezegd dat ze binnen 2 maanden met een
uitgewerkt Masterplan zouden komen. Dat is ook echt niet mogelijk, daar is
iedereen het over eens.
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Later die dag bleek dat middels de Stadsdeelregisseur, dat het College niet
het totale Masterplan uitgewerkt wil zien, maar de eerste fase. Die eerste fase
gaat over de financiering van de verhuizing van de sport en het bouwrijp maken
van het eerste deel van het hoofdveld van TVO.

Jammer dat deze ongelukkige formulering voor onrust zorgt, want er staan juist
gesprekken gepland (3 april) tussen de betrokken ambtenaren en de Masterplan
Groep om precies dit punt, de financiering van fase 1, nader te bespreken. Het is
dus zeker nog geen "Mission Impossible" of "trekken aan een dood paard". De
bewuste brief is door het College ook niet gedeeld met de Masterplangroep en

ook de krant heeft niet de moeite genomen om iemand van het Masterplan om
een reactie te vragen…

Verlenging veld 2

Met de gemeente en Gildebor is ondertussen de situatie bij de vijver van de
pastorie bekeken (onderdeel van fase 1). Indien dit allemaal vlotjes verloopt kan
het 2e sportveld van TVO verlengd worden.

Ga mee en bekijk multifunctionele accommodaties!
Hoe ziet dat er nou uit zo'n nieuw gemeenschapsgebouw, of multifunctionele
accommodatie (MFA)? Op zaterdag 6 april gaan we vanuit Beckum, twee
locaties in Salland (De Belte in Nieuw Heeten & sporthal en MFA Elckerlyc in
Luttenberg) bezoeken.
Het programma ziet er als volgt uit:
09:30 uur Verzamelen kerkplein in Beckum
09:45 uur Vertrek met de bus naar De Belte in Nieuw-Heeten
10:30 uur – 12.30 uur Ontvangst in Nieuw Heeten door Herman Strijtveen:
Rondleiding MFA De Belte en Presentatie
12:30 uur Vertrek naar Luttenberg
13:00 uur Aankomst en lunch Sporthal Luttenberg, ontvangst door Herman
Holtmaat
13:30 uur – 15.30 uur – Rondleiding en presentatie over sporthal, Wandelen of
met de bus (afhankelijk van het weer) naar MFA, Rondleiding en presentatie
over MFA Elckerlyc
15:30 uur Vertrek met de bus richting Beckum
Het zou mooi zijn als we met zoveel mogelijk geïnteresseerden kunnen horen
en zien, hoe het daar is gegaan en wat het resultaat is geworden. We gokken
op een bus vol Beckumers, waarbij we een eigen bijdrage vragen van € 5,= per
persoon. De stuurgroep Dorpsplan draagt de overige buskosten vanuit het
dorpsplanbudget.
Geïnteresseerd en willen jij samen met je bestuur, werkgroepsleden, collegavrijwilligers, leden, buren of anderszins geïnteresseerden mee, geef je svp zsm
per mail via Beckum.nl op en vol = vol. Wil dit je svp vooral ook binnen jouw
organisatie communiceren zodat we met zoveel mogelijk mensen kunnen zien
hoe een MFA eruit ziet en georganiseerd is.
Namens de Masterplangroep, Johan Harink, voorzitter
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...Opdat we niet vergeten...

Samen even stilstaan, samen even herdenken…
Hierbij nodigen wij u uit om woensdagavond 17 april 2019 de jaarlijkse herdenking
van de slachtoffers van oorlogen en geweld bij te wonen.
Deze wordt gehouden bij het herdenkingsmonument van de
Indiëgangers op de begraafplaats in Beckum. We vertrekken
om 19.00 uur, samen met de kinderen van groep 8 van
basisschool “De Bleek”, vanaf de parkeerplaats bij de school.
U kunt zich hierbij aansluiten maar u kunt ook rechtstreeks
naar het monument op de begraafplaats gaan. Als u wilt mag
u een rode roos (zonder verpakking) meebrengen en deze
plaatsen bij het monument.
Na afloop drinken we bij de school een kop koffie. Ook hier
bent u van harte uitgenodigd.
Wij hopen u ook dit jaar weer te begroeten.

Met vriendelijke groeten, Werkgroep dodenherdenking

Vrijwilligersavond TVO
Op zaterdag 18 mei 2019 wordt het jaarlijkse vrijwilligersfeest georganiseerd.
Veel mensen maken tijd vrij voor onze vereniging en daarom doen wij graag iets
terug om waardering voor alle inzet te tonen. Of je nu pas vrijwilliger bent of al
jaren actief bent in welke (kleine of grote) vrijwilligersfunctie dan ook: het feest is
voor alle vrijwilligers van TVO met eventuele aanhang.

Programma

20.30 uur
Ontvangst met koffie/thee en lekkernijen
21.00 uur
Start gezellige activiteit
22.00 uur
Feest
Meld je snel aan!

Met sportieve en feestelijke groet, TVO Vrijwilligersfeestcommissie
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STEM OP DE ZONNEBLOEM

RABO-Hengelo Clubkas campagne in de periode 19-3 >7-4
De Zonnebloem Beckum doet mee aan de Rabobank Hengelo Clubkas
campagne! Breng uw stem uit op de Zonnebloem afd. Beckum zodat
wij voor onze gasten leuke activiteiten kunnen organiseren. De
stemperiode loopt van 19 maart tot en met 7 april a.s. U krijgt
persoonlijk bericht van de Rabobank. Laat uw stem niet onbenut!

Zonnebloem boottocht regio Zonnehof
Op woensdag 8 mei 2019 gaan we weer (met de
regio Zonnehof) een dag met de boot. We gaan,
net als voorgaande jaren met een boot waar we
heerlijk warm binnen zitten en eventueel bij goed
weer ook boven op het dek kunnen vertoeven.
Daar kunnen we met de lift naar boven indien de
trap niet lukt. Vertrek ongeveer om 9.30 uur en
rond 17.00 uur zijn we weer terug in de Haven
van Goor. Op de boot wordt voor koffie/thee,
warme maaltijd en drankjes en hapjes gezorgd.
De vrijwilligers van de Zonnebloem verzorgen graag voor u een mooi dagje uit!
Voor de Zonnebloem afd. Beckum zijn een aantal kaarten beschikbaar.
Opgave voor 8 april bij Els Harink 074 3676574 of bij een van de andere vrijwilligsters van
de afdeling Zonnebloem Beckum.

Ontmoetingsdag Zonnebloem

ONTMOETINGSDAG BECKUM/BENTELO/HENGEVELDE/ST. ISIDORUSHOEVE
Een aantal van de vaste deelnemers aan de jaarlijkse ontmoetingsdag van de Zonnebloem
heeft misschien al gedacht: waar blijft de informatie hierover?
De reden hiervan is dat we het tijdstip, zoals gewoonlijk in april/mei, hebben verschoven
naar juli. In het voorjaar zijn er al heel veel activiteiten voor de ouderen in Beckum,
Bentelo, Hengevelde en St. Isidorushoeve terwijl het in de zomermaanden juist heel rustig
is. Vandaar deze verandering.
We kunnen u al wel vertellen dat de geplande datum woensdag 3 juli is en dat het dit jaar
bij Het Wapen van Beckum is. Wellicht handig om dit vast te noteren. Nadere informatie
volgt nog. We zien u dan graag in Beckum en maken er samen weer een mooie dag van!

De Zonnebloem, afdeling Beckum

BBBtje
Te huur; woning in Beckum, voor 1 of 2 personen,
liefst een werkend stel, geen huisdieren.
voor inlichtingen; 074-3676282
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KWALITEIT LAAT JE ZIEN en
Open dag Zorgboerderij Erve Knippert
Zo is het maar net. Al 15 jaar lang is
Erve Knippert in Stepelo houder van
deze
kwaliteitsborging.
Marga
Waanders-Broekhuis, de deelnemers
en de medewerkers zijn er blij mee.
Het wederom behalen van dit
keurmerk betekent dat Erve Knippert
werkt
volgens
de
in
het
kwaliteitssysteem vastgestelde normen en de toepasselijke wet en regelgeving.
En dat is een unicum; Erve Knippert als eerste van vier zorgboerderijen in
Nederland die al sinds 2004 dit keurmerk gehaald hebben. (Ook noaber Erve
Meyerinksbroek hoort daarbij).
Voor Marga en haar team op de zorgboerderij staat de kwaliteit altijd hoog in het
vaandel. Ze ontvangen voor de zorg voor de dagbesteding voor ouderen
overheidsgelden en deze moeten goed besteedt en verantwoord worden, vinden
ze. Wat haar wel zorgen baart, is de toenemende tijds, lees- regeldruk. ‘De
veelheid aan administratieve taken voor een zorgboerderij voor ouderen met veel
wisselingen in de deelnemers (opnames in een verpleegtehuis of overlijden)
kosten 60 % van de tijd. Tevens luisteren verschillende verpleeghuizen niet naar
de wensen van ouderen. Wanneer een oudere moet worden opgenomen in een
verpleeghuis dient er niet meteen gestopt te worden met deelname aan de
dagbesteding op de zorgboerderij, wanneer de dagbesteding op de zorgboerderij
nog een meerwaarde heeft voor de oudere.
‘Het is schrijnend dat een 80 of 90 plusser huilend de zorgboerderij moet
verlaten’.

Er is hoop
Marga wil nog wel aangeven, dat er een enkel verpleeghuis is, die wel luistert en
begrip toont voor de individuele situatie en de oudere laat kiezen waar ze aan de
dagbesteding willen deelnemen. Marga wil hen bij deze graag complimenteren.

Tenslotte wil Marga nog wel kwijt

Aan welke activiteiten kunnen de ouderen bij Erve Knippert deelnemen?
Allereerst; Er moet niets en er mag veel.
• Verzorgen van jongvee, schapen en kleindieren;
• Werkzaamheden in de moes- en siertuin;
• Onderhoud van gebouwen, dierenverblijven, timmer- en schilderwerkzaamheden;
• Koken, bakken, verwerken van groentes en fruit van eigen erf;
• Wandelen en fietsen.
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(Gretha Veldhuis uit Stepelo helpt bij het voeren van de kippen bij Erve Knippert)

Op welke dagen zijn ouderen welkom en hoe groot is de groep?

Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag komen plm. 16 ouderen.

Met hoeveel medewerkers zijn jullie dagelijks?

Per dag zijn er drie betalende medewerkers die ondersteund worden door
vrijwilligers. Het maakt dat er daardoor samen voor vele ouderen een nuttige en
een voor hen plezierige dag beleefd kan worden.

Laatste nieuws vanaf Erve Knippert

Erve Knippert start met nieuwe doelgroep zorgintensieve ouderen

Vanwege een toenemende vraag biedt Erve Knippert vanaf mei ook dagbesteding
aan voor zeer zorgintensieve ouderen. Deze zorg vindt plaats in een volledig
gerenoveerde ruimte op de boerderij en in een zeer kleine setting van 1 tot
maximaal 3 deelnemers. Extra bijzonder is dat deze ruimte volledig in authentieke
stijl van een 'Los hoes' is gebouwd en ingericht. Op 18 mei vindt de officiële
opening plaats en aansluitend is er een open dag op de zorgboerderij, waarbij
ieder in de gelegenheid wordt gesteld een kijkje te nemen. Marga heet u namens
de deelnemers van harte welkom aan de Hulstweg 11 te Haaksbergen op
Zaterdag 18 mei tussen 11.00 – 16.00 uur, Wees welkom !
Jan Ottink
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ONDERNEMER VOOR HET VOETLICHT
In deze BBB leest u een interview met een
ondernemer die lid is van de OVBO, de
ondernemersvereniging voor Beckum en Oele. De
OVBO heeft veel leden en wat is er mooier dan ze
via BBB aan u voor te stellen? Mocht u, als lezer
van dit blad, willen reageren dan kan dat. Op onze
site www.ovbo.nu staan de contactmogelijkheden
vermeld en anders via de redactie van BBB.

Gerry en Oeke Pot
In de prachtige omgeving van het bos aan de Deldenerdijk wonen Gerry (74) en
Oeke (71) Pot. Bij het openen van de deur staat een lobbes van een hond die op
z’n zachtst gezegd niet heel waakzaam is, maar heerlijk aanhankelijk. Op de
keukentafel liggen twee vogelboeken en het is direct duidelijk waarom. Wat een
vogels zitten er in het bos! En niet de huis-tuin-en keukenvogels die op de bouw
bij de vogelhuisjes rondvliegen, hier vliegt een heel arsenaal aan bijzondere
vogels voorbij. Oeke is ondertussen een gevorderd vogelkenner en daar hebben
die boeken aan meegeholpen. “Ik vind die vogels zo mooi, maar ik wist nooit
welke soorten hier rondvlogen. Dus toen toch maar een paar boeken
aangeschaft”. En nu zijn er bijna geen onbekende soorten meer. Het is ook iets
waar je de hele dag naar kunt kijken.
Gerry en Oeke zijn 6 jaar geleden, na 25 jaar verkering, met elkaar getrouwd.
Voor beide is het hun tweede huwelijk. De drie zoons van Gerry en de twee
dochters van Oeke kunnen het goed met elkaar vinden en de nodige
kleinkinderen kunnen toegevoegd worden aan de familie.

Bedrijfsbeëindiging

In 2018 heeft Gerry zijn bedrijf overgedragen aan Jordy, de zoon van zijn zus
Lita. Jordy is 30 jaar en loopt al 10 jaar bij HoH. Hij kent daardoor alle klanten en
vice versa. Gerry is nog wel achter de hand voor wat betreft het waarnemen van
wat taken. Maar hij laat het vooral aan Jordy over. “Op het moment dat je de
zaak overdraagt aan iemand anders, moet je er niet meer te veel lopen. De
jongere generatie kijkt anders tegen dingen aan en is meer van deze tijd (Gerry is
geen held met computers) dus je moet ze vooral hun gang laten gaan. Dat is wel
eens lastig. Maar Jordy is een goeie jongen en hij heeft hart voor de zaak, dus
dat zit wel goed”.

Hoe het allemaal begon
Gerry is de oudste van 5 kinderen. Na hem kwamen Ria, Tonnie, Clemens en Lita.
Zijn vader heeft toen hij een jaar of 12 was het café en de bakkerij overgenomen.
Daarna werd het Annink-Pot. Lucy Annink (of Tanti, zoals de kinderen Pot haar
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noemde) behield de kruidenierswinkel maar na het overlijden van haar
echtgenoot kon ze niet alles in haar eentje draaiende houden.
Eigenlijk wou hij architect worden maar het werd bakker. In 1956 of 1957 is
Gerry in Voorhout op de Bisschoppelijke Nijverheidsschool terechtgekomen. Dus
bij de broeders. Hier zaten vooral kinderen van ondernemers en hij kwam alleen
met kerst en de zomervakantie thuis. Door meester Alink kon hij een week
proefdraaien op die school en hij is gebleven. Zijn voorkeur ging naar
houtbewerking, maar die richting was al vol. Dus werd het bakker. “Dee school
doar was de mooiste tied van mien leam’n”. Iedere ochtend (ook in het weekend)
begon de dag om 6.30 uur met een mis in de kerk. Alleen raakte hij de
aansluiting bij zijn kameraden daardoor wel wat kwijt omdat hij bijna nooit in
Beckum was. “Kinderen uit de buurt gingen ieder weekend naar huis, maar iedere
keer van Voorhout naar Beckum, dat was te ver in die tijd. En dan zit je op een
leeftijd dat de kameraden uitgaan en daar ben je niet bij. Maar ik heb nog steeds
dezelfde kameraden dus het herstelde na de schoolperiode wel weer”.
Op zijn 17e werd hij bakker. Dat was een mooie tijd en hij mocht het graag doen.
In de hoogtijdagen had Gerry 12 winkels met in totaal ongeveer 100 man
personeel. In 1989 ging het helaas mis en ging hij failliet. Dat heeft er flink
ingehakt. Gerry voelde zich verantwoordelijk voor zijn personeel die ook met lege
handen stonden. In afgeslankte vorm heeft hij een doorstart gemaakt met nog
een paar winkels. Maar een sociaal leven onderhouden terwijl je iedere ochtend
voor dag en dauw staat brood te bakken, dat is geen gelukkige combinatie. Dus
toen Gerry 50 werd, besloot hij dat hij wat anders ging doen. Hij wou meer
contact met mensen en dat ging niet samen met het bakkersvak. Daarbij
handelde hij er hobbymatig al een beetje naast en nu was het een mooi moment
om daar de inkomsten uit te halen. “Ik heb de bakkersbroek aan een stok boven
een container gehangen en heb de broek aangestoken. Die ging ik nooit meer
aantrekken”. En vanwege zijn ervaringen met een faillissement heeft hij anderen
kunnen begeleiden die in hetzelfde schuitje zaten. Tegen wil en dank een
ervaringsdeskundige.

Handelsonderneming Hengelo

Gerry had als bakker al meegekeken met monteurs die voor het onderhoud nodig
waren en zo heeft hij dat vak onder de knie gekregen. Daarbij was het
handelsbloed bij hem aanwezig en zo heeft hij zich op iets anders kunnen storten
dan brood bakken. De website geeft het al wel
aan, er is van alles te koop bij HoH. Voor de
bakkerij, qua hygiëne, keukenapparatuur,
koelen en vriezen, rvs, warmhouden, occasions
en klein materiaal. Alles voor de horeca en de
bakkerij is er te vinden. Dus vele apparaten en
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toebehoren op het gebied van horeca en bakkerijen, zowel nieuw als gebruikt, en
honderden non-food artikelen. Daarbij is het een solide familiebedrijf waar
persoonlijke service en aandacht zeer belangrijk zijn.

Stapje terug in 2018

2018 was een apart jaar voor Gerry. In
januari heeft hij voor de tweede keer
een nieuwe heup gekregen, in juni
heeft hij afstand genomen van HoH en
vlak daarna kreeg hij twee tia’s. Dus
het was een lastige start van zijn
rustige jaren. Tel daarbij op dat Gerry
eigenlijk geen hobby’s heeft omdat hij
altijd gewerkt heeft en dan is het een
logische optelsom dat hij wat moeite
had om zijn draai te vinden. “Mijn werk
was mijn hobby en daar was ik alle
dagen mee bezig. Dus dat viel weg en
dat is even wennen”. Toen hij vlak
daarna ook twee tia’s kreeg moest hij
zich meer focussen op zijn herstel. Het
gaat nu goed met Gerry. Hij is weer
redelijk tot goed opgeknapt en heeft
recent een hobby gevonden. Louis Nibbelink begon met ‘Wat de pot schaft’ en
Gerry heeft zich daarbij aangesloten. Hij is net zo enthousiast als Louis en ze zijn
samen op pad geweest om een werktafel en een gasstel op de kop te tikken.
Op de vraag wat ze voor de toekomst willen, zeggen ze beide: “Gezoond bliemn
en saam’n oold worden”. En dat is iets wat iedereen ze toewenst. Sowieso
moeten Gerry en Oeke nog gaan genieten van de vrije tijd die ze gekregen
hebben en dat is het mooiste zonder lichamelijke ongemakken. Maar dat zullen ze
wel rooien samen.

Bernadette Morskieft

Zoeken we jou?

Het TVO OMNI bestuur is opzoek naar een notulist(e) per ingang van het nieuwe
seizoen. Wij vergaderen iedere 2e dinsdag van de maand van 19.30 tot 21.00 uur
in ’t Geertman in Beckum. Als notulist vragen we je een beknopt verslag te
maken van iedere vergadering. Inclusief je aanwezigheid bij de vergadering kost
het je qua tijd waarschijnlijk 4 à 5 uurtjes per maand.
Voor meer informatie mag je contact opnemen met Eric Pelle (06) - 20 90 52 89.
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Koningsdag 2019
Zoals voorgaande jaren wordt op het terrein van Basisschool de Bleek en in de
sporthal uitbundig stilgestaan bij Koningsdag. Er is getracht voor jong tot oud een
aantrekkelijk programma op te zetten. Zowel actief als passief is er voldoende
vertier. We willen dan ook een ieder die verbonden is met Beckum uitnodigen
hierbij aanwezig te zijn. Ook oud Beckumers zijn met hun kroost van harte
welkom.
Het programma is dit jaar als volgt:
10.30-11.15
Oplaten van ballonnen
10.30-13.30
Fietstocht en Mountainbike routes voor iedereen
11.15-13.15
Programma voor de kinderen uit Beckum van groep 0 tot 8
10:30-16.00
Voor iedereen: Muziek, hapjes, drankjes en vertier rond de
feesttent en/of in de kantine van de sporthal.

Graag zien we jullie op 27 april!

Koningsdag kroontjes

Op de handwerksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde zijn er kroontjes gehaakt om
het feest wat op te vrolijken. Deze worden te koop aangeboden op

woensdagmiddag
27 maart, 10 en 24 april
van 14.00-16.30 uur
bij De Pol in Bentelo (bovenverdieping).
Op = op!!! Er is een beperkte voorraad!

Nieuws van Vrouw Actief Beckum
Nu we deze BBB lezen, is onze thema avond
“VROUWENHART’ met gastspreekster dr. Elly Wajon,
cardioloog in het MST en Rita Temmink (AED project
Beckum/Oele) alweer verleden tijd. Op het moment van
aanleveren van deze tekst stond deze avond nog op de
planning. We komen hier dan ook graag in een volgende BBB
nog even op terug.
Op 17 april a.s. brengen we een bezoek aan de
UNIVERSITEIT TWENTE.
We gaan per fiets omdat we op deze manier een veel betere indruk krijgen van
het gehele universiteitsterrein. We vertrekken om 12.45 uur van het kerkplein.
We drinken koffie, brengen een bezoek aan een lab en een gids zal ons
rondleiding over het gehele terrein. Uiteraard sluiten we de middag af met een
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gezamenlijk drankje. De verwachting is dat we rond 18.00 uur weer in Beckum
zijn. Wil je mee geef je dan z.s.m. op door te bellen met Mathilde: 06 153 69 519
of door een mail te sturen naar vrouwactiefbeckum@hotmail.com.
En dan nog graag je aandacht voor de RABO CLUBKAS CAMPAGNE, JOUW
STEM IS GELD WAARD! Iedereen met een Rabo rekening bij de Rabobank
Centraal Twente (Hengelo-Delden-Borne-Hof van Twente) heeft een stemcode
ontvangen (of per post of per mail). Je kunt nog stemmen tot 7 april a.s. Vorig
jaar heeft Vrouw Actief Beckum het fantastische bedrag van € 470,80 ontvangen.
Help ons om dit jaar weer enigszins in de buurt van dit bedrag te komen. Je mag
3 stemmen uitbrengen, maximaal 2 op 1 vereniging of stichting (de keus is reuze,
er doen meerdere verenigingen en stichtingen uit Beckum mee ☺). Vraag of je
gezinsleden, familie, vrienden een stem op Vrouw Actief Beckum willen
uitbrengen. Samen maken we er iets moois van!
Weet je niet wat te doen, heb je HULP NODIG? Geen probleem! Bel met een
bestuurslid, we helpen je graag!
Tot snel!

Bestuur Vrouw Actief Beckum

Jeugdraad: Darttoernooi en High Tea

Het is weer tijd voor een inmiddels jaarlijks wederkerend fenomeen: het
Jeugdraad Darttoernooi! De dartpijlen kunnen weer gepoetst en geslepen
worden voor dit prestigieuze toernooi. Op vrijdag 5 april zijn de deuren
van ‘t Proggiehoes rond 19:00 uur geopend voor een bak koffie en een
warming-up voor de liefhebbers.

Wat, wanneer, waar?
Jeugdraad Darttoernooi | vrijdag 5 april | 19.00 uur | ’t Proggiehoes.

Natuurlijk zijn we de dames niet vergeten! Geen zin om een pijltje te gooien tijdens onze
dartavond? Geen paniek! Food is het antwoord op alles! In plaats van darten lekker high
teaën! Geef je snel op voor deze leuke gezellige én lekkere activiteit!

Wat, wanneer, waar? High tea | vrijdag 5 april | 19.45 uur | ’t Proggiehoes
Opgave? Kijk op onze Facebookpagina.

Levenslust blijft springlevend
U bent van ons gewend dat we twee keer per jaar een blijspel of klucht spelen. Helaas is
het ons niet gelukt om dit voorjaar met een productie op de planken te staan. Het lijkt
alsof we stil hebben gezeten maar achter de schermen zijn we druk bezig geweest met
toneeltrainingen. Dit om ons nog beter in te kunnen leven in de te spelen rollen. Ook zijn
we aan het repeteren voor de seniorenmiddag van de Pinksterfeesten. Deze
middag zit vol met korte toneel sketches en zang. Doordat de vraag steeds vaker
kwam om van deze middag een extra uitvoering te geven, hebben we besloten om deze
show voor een breder publiek uit te voeren. Meer informatie volgt hier binnenkort over.
In oktober staan we weer op de planken met een blijspel, we hopen u dan weer te mogen
begroeten.
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Nieuws van de Werkgroep AED Beckum
Inmiddels is het al weer maart 2019 en is er het een en ander gebeurd.
Vanaf november 2017 t/m
november 2018 hebben 51
jongeren uit Oele en Beckum
deelgenomen
aan
het

Leerproject
Jongeren
en
Hartveilig Beckum en Oele.

Financieel (met dank aan de
Ondernemersvereniging Beckum
en Oele en de Rotaryclub
Hengelo-Driene) is er nog ruimte
voor 15 jongeren… Dus wil je ook weten wat je moet doen wanneer iemand
bewusteloos raakt, meld je dan nú aan per mail: aedbeckum@outlook.com of via
WhatsApp: 06-46525076. De beginnerscursus reanimatie en AED-bediening is
gepland op dinsdag 16 juli om 19.00 uur in ’t Proggiehoes. Uiteraard kunnen
zich hiervoor ook 25-plussers inschrijven. Verdere informatie is te vinden op de
site van Werkgroep AED Beckum. Behalve de groep jongeren hebben ook 9
volwassenen uit Oele en Beckum deelgenomen aan een beginnerscursus
reanimatie en AED-bediening.
In 2018 hebben vanuit de werkgroep AED Beckum 54 personen de
herhalingscursus gevolgd. Dat zal voor dit jaar het dubbele worden. De data zijn
inmiddels bekend, te weten:
• woensdag 10 april
• dinsdag 9 juli
• dinsdag 22 oktober
• woensdag 27 november
Denken jullie (18+) aan het
wijzigen van de datum of aanmelding bij HartslagNu?
AED’s in Beckum
• Onze AED bij de RABO pinautomaat is in juni 2009 in Beckum geplaatst
maar is voor het eerst in gebruik genomen door de EHBO Hengelo
omstreeks november 2008 en dus 10,5 jaar oud. De AED bij Kamphuis
bereikt in september de 10-jarige leeftijd. Beiden moeten dus dit jaar
vervangen worden.
• De werkgroep werd geïnformeerd betreffende een jubileumwedstrijd van
Velco. Dit hebben wij neergelegd bij de OMNI TVO en dankzij het
motiverende verhaal van Eric Pelle is de OMNI TVO de gelukkige winnaar
geworden van een Zoll AED Plus.
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•
•

De specificaties van deze Zoll AED Plus en de lage onderhoudskosten
hebben ons doen besluiten om ook voor vervanging van de AED bij
Kamphuis voor de Zoll te kiezen.
OMNI TVO heeft ons laten weten dat de locatie bij ’t Kniphoes een prima
plek is voor de AED. Op 4 maart j.l. is de Zoll AED Plus, na een geringe
aanpassing van de kast door Twente Hart Safe, hier geplaatst (werking
AED: zoek op “zoll+aed+plus+demo+video”).

Ondersteuning gemeente Hengelo
• Betreffende de vervanging van de AED’s hebben we contact opgenomen
met de gemeente Hengelo. Er zou nog ergens een potje zijn voor…
allemaal erg onduidelijk en ook geen eenduidig beleid. Tevens van de
kant van de gemeente uit ook weinig verdieping in de werkgroepen want
men dacht dat Oele en Beckum één werkgroep waren???
• Wel dient vermeld te worden dat wij een bijzonder prettige
samenwerking hebben met Twente Hart Safe. Te pas en onpas kunnen
wij een beroep op hen doen. Ook financieel zorgen zij voor een bijdrage
om een zo goed mogelijk netwerk van AED’s te hebben. Ook verzorgen
zij cursussen, dus mocht je niet in Beckum kunnen kijk dan eens op:
https:// www.reanimatieopleidingen-twente.nl
Nieuws betreffende de werkgroep zelf
Met ingang van 18 februari heeft Sonja Mulder zich aangemeld om te
notuleren voor de werkgroep en administratief te ondersteunen. Wilt u ook
wat betekenen voor de werkgroep? Wij zoeken nog iemand die
ondersteuning wil bieden betreffende de organisatie van de cursussen. Lijkt
je dat wat, neem contact op met een van de werkgroepleden.

Christel Pelle, Pascalle Ypkemeule, Sonja Mulder en Rita Temmink

MILJOENENJACHT
Met Beckum en Oele in het postcode vak 7554!
Jan Busscher doet verslag van deze gedenkwaardige dag.

‘Ondanks dat we niet in de prijzen zijn gevallen, was het inderdaad wel een
geslaagde dag. Leuk om eens een keer mee te maken en te zien hoe zo'n
uitzending tot stand komt. Ook de busreis met alle natjes en droogjes was prima
geregeld door Tonnie en Monique. Eerst bij aankomst identiteitscontrole waarna
we van een uitgebreide lunch konden genieten. Om half twee de zaal in, waar
iedereen zijn plek kon opzoeken. Vervolgens komt er dan een soort van
entertainer in actie die de hele zaal in de juist stemming moet brengen wat hem
bijzonder goed af ging want praten als Brugman, dat kon hij. Het cadeautje wat
elke deelnemer meekreeg dat was een zogenaamde ‘Google Home’, een slimme
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handsfree speaker die je bedient met je stem. Een assistent in huis, zeggen ze.
Bij mij zit hij nog in de doos…
Wat je er allemaal precies mee kan weet ik ook nog niet, ik heb al eens even
gekeken op een consumenten sitehttps://www.consumentenbond.nl/smarthome/google-home-review. Hier wordt het volgens mij wel aardig uitgelegd.
Het hele gebeuren van begin tot eind liep als een geoliede machine´.

Jan Busscher

KAARTMARATHON BECKUM
Volle bak in de Geertman kantine met het maximale deelnemersaantal van 52
kaartliefhebbers. Een perfecte organisatie van een voortreffelijk geslaagd toernooi - met
veel sponsoren - van 10 tot 10!
EINDSTAND: top 12!
1. Jan Giesbers, 2. Joop Vije, 3. Benny Scholten, 4. Wilmien Eppink, 5. Jan Raanhuis, 6.
Johan Analbers, 7. Henk Analbers, 8. Marietje Winkelhuis, 9. Erik Scherphof, 10. Johan
Mol, 11. Geert Asbreuk, 12. Cor Koppelman.

Jouw stem is geld waard

Ben je klant van Rabobank Centraal Twente? Dan kun je tijdens de Rabo Clubkas
Campagne stemmen op verenigingen en stichtingen. Beslis mee en steun het
verenigingsleven van TVO Handbal, TVO Voetbal en TVO Volleybal. Geef ons jouw stem
van dinsdag 19-03 t/m zondag 07-04 op www.rabobank.nl/ct.

Alvast bedankt voor jouw stem!
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HANDBALKAMPIOENEN TVO
Onze toppers van de C1 hebben Combinatie verslagen met 10-17! Van harte
gefeliciteerd!

Zijlijn…..Archief
Tijdens de voorlaatste Ouderensoos draaide het Historisch Archief Beckum enkele
oude dia's of oude films, hoe het ook genoemd wordt. In deze eerste uitvoering
waren vooral de boerendansers actief. Het was mooi om de Spaanse wals, de
polka en de Veleta voorbij te zien komen. Het zijn hele oude dansen die ik graag
danste met mijn vader ( als mijn moeder me niet voor was geweest). In de
tweede serie werden boerenerven getoond. Veel oudere Beckummers kwamen
langs en het was leuk om het publiek te horen. Ik ben geen Beckumse, maar de
herkenning onder de laatsten was groot. ‘Oh, dat is denne en door he’j zien
buurman’. En ‘oh, we’j nog wa dat denne met Annie (weet ik veel) isse trouwd’.
En zo had iedereen een mooie middag en ik ook.

Rie Menkehorst
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De Optimisten - Voorjaarsconcert
Zondag 7 april is het weer tijd voor het jaarlijkse Voorjaarsconcert van
Accordeonvereniging De Optimisten uit Delden. Deze ochtend zullen het A-orkest en Borkest, respectievelijk onder leiding van Froukje Klinge en Ger Akkerman een optreden
verzorgen. Het repertoire is herkenbaar, licht en zonnig. Er kan dan ook weer volop
worden meegezongen.
De vereniging heeft ook een Amusementsorkest. Dit orkest treedt veel op, ook ver buiten
Delden, in bejaardencentra en verzorgingstehuizen. Op de website van De Optimisten
www.deoptimisten.nl/agenda kunt u precies zien waar en wanneer er wordt opgetreden en
hoe een optreden aangevraagd kan worden.
Het Voorjaarsconcert vindt plaats in Muziekgebouw “In vriendschap”, De Mors 1 te Delden.
Om 11.00 uur is de zaal open en om 11.30 uur begint het concert dat duurt tot ongeveer
12.45 uur. De toegang is gratis en de koffie staat klaar.
Graag tot ziens.

Opportunisme ten top

Ajax verliest smadelijk van Feijenoord met 6-2 en het sterrenteam
vertoont zichtbaar scheuren. Nauwelijks drie weken later veegt Ajax
het roemruchte Real Madrid van de mat met een eclatante, historische
1-4 zege en wordt internationaal bejubeld.
De pers prijst in pagina’s grote en hilarische koppen die sensationele zege. Hoe
broos kan (tijdelijk) succes zijn… Want de consequentie is onverbiddelijk, dat er
elders door grootmachten flink in de buidel wordt getast en een aantal van die
talenten zullen verkassen. Er wordt dan met miljoenen gesmeten om die
klasbakken binnen te halen. Jammer voor onze clubs die aldus met de nodige
inventiviteit weer op zoek moeten naar nieuw talent om de verschraalde selecties
nieuwe kwaliteitsimpulsen te geven.
Tja, zo werkt dat in die opportunistische voetbalwereld. Waar blessures op de
loer liggen en plannen en verwachtingen met één grove actie aan diggelen
kunnen gaan. Feit is wel, dat er zich in onze nationale competitie een flink aantal
talentvolle nieuwe jeugdspelers aandienen, die voor het Nederlandse
voetbalniveau een verrijking zijn of worden. En nu maar hopen dat hier
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verstandig mee wordt omgegaan. En niet in de roes van zelfverheerlijking (en
begerige zaakwaarnemers) die broze status te snel te grabbel wordt gegooid.
Maar ja, vooralsnog is wel de realiteit, dat met al die huidige én komende
talenten een sterk Nederlands elftal geformeerd kan worden voor de komende
periode. En dat is toch mooi meegenomen. Laat ons juichen…

Knitto

Jaarvergadering Stichting Zomerfeesten Beckum
‘Vol goede moed dat een keerpunt naar de weg omhoog bereikt is’
Dat was de tendens bij de jaarvergadering van de jubilerende Stichting
Zomerfeesten Beckum. In 1919 startten de feesten in het dorp,
achtereenvolgens als School- en Volksfeesten, Zomerfeesten en de laatste
tientallen jaren Pinksterfeesten geheten.

De afgelopen Midwinterfeesten waren na de jubileumreceptie in januari de eerste
activiteit. En straks met de Pinksterfeesten 2019 (op 7-8-9-10 juni) worden bij de
festiviteiten nog eens ‘met een jubileumsausje overgoten’. Honderd jaar feest in
Beckum.
Bij de terugblik op de Zomerfeesten 2018 werd nog eens gememoreerd, dat de
veranderde situatie voor wat betreft evenementen houden in onze regio een
zware wissel heeft getrokken op de organisatie. De laatste - pakweg 10-15 jaar –
staan jaarlijks steeds meer evenementen gepland en grootschalige festivals elders
trekken massa’s publiek. Daarnaast werden wettelijke eisen op het gebied van
veiligheid, milieu en belasting strenger. Beckum moest noodgedwongen een
keuze maken tot meer kleinschaligheid. Want financiële risico’s bij
onverantwoorde
grootschaligheid
werden
te
groot.
Dat
betekende
noodgedwongen dat een geldelijke bijdrage voor meewerkende verenigingen en
instanties niet of nauwelijks meer mogelijk was.
Toch gloort er hoop dat het tij gekeerd kan worden. Want de feesten van 2018
gaven een positief resultaat te zien. Vrijwel alle evenementen waren geslaagd,
het publiek waardeerde dat en heeft genoten van mooie Pinksterfeesten. Met dit
keer ook een klein financieel batig saldo tot gevolg. Het zomerfeestbestuur stelt
voor om aan alle meewerkende instanties en verenigingen een bedrag van 100
euro te doneren. Wat symbolisch gezien kan worden als aanmoediging; “We
hebben nu samen de stap naar betere tijden gemaakt”. Op dit voorstel werd
wisselend gereageerd, maar leverde ook wel sympathie op.
Natuurlijk werd ook gekeken naar omringende dorpen, de daar gehanteerde
formules en al dan niet gekozen programma’s met dure muziektoppers of meer
gevarieerd entertainment. Maar Beckum blijft haar eigen koers volgen en kiest
voor breed vermaak binnen de financiële risico’s. De wens blijft wel om ook eens
fors uit te pakken met een grote muziektopper. En dat daarvoor dan wellicht
gebruik kan worden gemaakt van externe partijen die borg willen staan om het
financiële risico af te dekken, zal dan zeker een optie zijn.
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Pinksterfeesten 2018 in vogelvlucht

Vrijdagmiddag seniorenfeest geslaagd, vrijdagavond
Beckumer avond ook positief.
Kinderfeesten en vogelschieten prima, MX AirTime
positief resultaat.
Noaberrock goed en afwisselend, tent/podiumkeuze
(achteraf) kon beter
Expeditie Noaberson nog steeds veel animo,
avondconcerten deels te weinig publiek.
Gek in’n Drek blijft publiekstrekker, aankleding terrein buiten voor de tenten is
verbetering, ook lunapark was verbetering ten opzichte van vorig jaar.
Het Midwinterfeest van januari werd ook kort geëvalueerd. In de zalen van het
Wapen van Beckum waren zo’n 800 tot 850 bezoekers. Vooral de PPM Band
zorgde voor veel enthousiasme bij het publiek. De samenwerking met het Wapen
van Beckum bij de totale organisatie verliep prima. Ook financieel zal er
waarschijnlijk een positief resultaat zijn.

Wat bieden de Pinksterfeesten 2019

Vrijdag 7 juni
De seniorenmiddag m.m.v. Levenslust | Beckumer Avond, 100 jaar feesten in
Beckum met ‘oude’ herinneringen in beeld, een speciale Hei’jt al heurt en
vervolgens een Tiroler feest.
Zaterdag 8 juni
Zaterdag kinderfeesten met onderdelen voor alle doelgroepen en later in kleine
tent dancefeest voor 12-20 jarigen | vogelschieten | Hollandse Avond met o.a.
Django Wagner, John West en Ben Lansink.
Zondag 9 juni
MX AirTime, wedstrijdprogramma 14.30-18.00 uur | Expeditie Noaberson in
combinatie met Highlandgames onderdelen | Noaberrock met Rock Socks, Stroef
en Bootlegs Patty. (Wellicht een happy hour met op groot scherm live de
Formule1 race met Max Verstappen!) | Avond de band Steam.
Maandag 10 juni
Gek In’n Drek spektakel | Motortoertocht en fietstocht | in de tent optredens van
Got’s Talent en eerdere Geinplayback en Idool’n winnaars (worden nog
benaderd!) Afsluiting met de band Broadway.
Memorabel was ook de mededeling dat voorzitter Ben ter Avest na de komende
Pinksterfeesten afscheid neemt van het Zomerfeestbestuur. Vanaf 2005 leidde hij
gedurende 15 jaar met veel tact ‘de Beckumer feestfabriek’ dat ondanks alle
tegenwind van buitenaf een van de belangrijkste pijlers is binnen de Beckumer
gemeenschap. Petje af voor Ben en zijn (oud) medebestuursleden en ook alle
vrijwilligers de jaren door! Pascal Ottink wordt zijn beoogde opvolger en treedt
thans toe tot het bestuur om ‘het hele circus van nabij alvast mee te maken’.

Jan Ottink
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Kampioenschappen De Zwarte Doffer
Tijdens de jaarlijkse tentoonstelling van de Zwarte Doffer op 5 en 6
januari werden er prijzen uitgereikt voor de mooiste duiven. Tevens
werden de kampioenen van het vliegseizoen 2018 gehuldigd.
Prijzen tentoonstelling 2019
Mooiste oude doffer
Mooiste jonge doffer
Mooiste
jaarling
duivin
Mooiste
van
alle
inzenders

Frans Breukers
Frans Mulder
Jan Breukers

Mooiste jaarling doffer
Mooiste oude duivin
Mooiste jonge duivin

Benno Landewé
Frans Mulder
Benno Landewé

Benno Landewé

Mooiste vliegduif

Henny Velthuis

Kampioenen vliegseizoen 2018 per onderdeel

Vitesse

Onaangewezen
Duifkampioen

Herman Dijkstra
Herman Dijkstra

Aangewezen

Herman Dijkstra

Herman Dijkstra
Henny Velthuis

Aangewezen

Herman Dijkstra

Henny Velthuis
Henny Velthuis

Aangewezen

Benno Landewé

Onaangewezen

Herbert Groothuis

Aangewezen

Johan
Nordkamp

Duifkampioen

Herbert Groothuis

Henny Velthuis
Henny Velthuis

Aangewezen

Benno Landewé

Herman Dijkstra
Henk Morsink

Aangewezen

Henk Morsink

Herman Dijkstra
Henk Morsink

Aangewezen

Herman Dijkstra

Herman Dijkstra
Henny Velthuis

Aangewezen

Herman Dijkstra

Midfond
Onaangewezen
Duifkampioen

Eendaagse fond
Onaangewezen
Duifkampioen

Overnachtfond
Olde

Fond totaal
Onaangewezen
Duifkampioen

Jonge duiven
Onaangewezen
Duifkampioen

Natour
Onaangewezen
Duifkampioen

Generaal
Onaangewezen
Duifkampioen
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Trotse winnaars bij de Zwarte Doffer

Jesus Christ Superstar
De muziek van de musical Jesus Christ Superstar is inmiddels al tientallen jaren
oud. Het blijft mooie moderne muziek en vertelt het lijdensverhaal van Jezus.
Onder leiding van dirigent/pianist Han Schokker vertelt Inspiration het
lijdensverhaal en zingt gedeeltes uit Jesus Christ Superstar. Inspiration zingt voor
deze gelegenheid samen met enkele gastzangers waaronder Rutger de Vries, als
Jezus. Rutger was deelnemer aan de Grande Finale van “Una Voce Particulare” en
heeft in 2011-2012 een theatertour gemaakt, met Ernst Daniel Smit, in
verschillende Nederlandse theaters.
Wanneer
Waar
Hoe laat
Entree

vrijdag 12 april 2019
Momentum, Beckumerstraat 167
19.30, zaal om 19.00 open.
€5,00.
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Pitamientjes….. de jeugd aan het woord!
In deze BBB Iris Heijmerink aan het woord. Onder het genot van een beker
chocolademelk hebben wij gezellig gekletst. Iris staat op de foto op haar favoriete
plek in of om de school. Veel leesplezier.
Stel je eens voor; naam – leeftijd – welke groep:
Iris Heijmerink – 11 jaar – groep 7
Hoe ga jij meestal naar school, en moet je ver naar school?
Ik ga meestal met de fiets naar school. Ik hoef niet zo heel ver. Dat valt wel mee.
Wat is je favoriete vak op school en waarom?
Gym, dan mag je lekker bewegen.
Doe je aan sport? Ja, ik zit op
streetdance in Delden. En ik zit ook bij
volleybal in Bentelo bij de Polstars. De
sterren van sporthal de Pol.
Zou je wel een andere sport willen
doen? Nee, dit zijn mijn favoriete
sporten
Wat zijn je favoriete hobby’s? Ik dans
heel vaak. En in de zomer zwem ik heel
graag in Delden bij de Mors samen met
mijn broer, zus, oom en tante.
Minder snoep en meer fruit…..is
gezond voor kinderen, wat vind jij?
Ja, ben ik het helemaal mee eens. Fruit is
sowieso gezonder. Ik lust best snoep. Het
allerlekkerst vind ik Haribo snoep.
Jullie hebben een hele lieve hond,
Senna, hij is wel een beetje druk. Wij
wonen op een boerderij met varkens, die
hebben geen naam. Ik weet niet precies
hoeveel er zijn hoor. Er zijn er best veel.
Buitenaf wonen jullie mooi met veel ruimte, zou je dichterbij school
willen wonen? Ik vind dit wel fijn. Het is valt ook wel mee hoe donker het ‘s
avonds is. Ik woon hier wel lekker.
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Hoe gaat het met jouw zus en broer, op welke school zitten ze? Esmee is
14 jaar en zit op Twickel Delden in het 2e jaar. Ze gaat volgend jaar naar Avila.
Clint is 17 (hij heeft af en toe rijles van mama) hij zit op t school in Enschede. Hij
doet iets met game ontwerpen. Iets met computers dus.
Wat doe je het liefst met het gezin samen? Het leukste vind ik om op
vakantie te gaan met z’n allen. Meestal gaan wij naar Duitsland. Vorig jaar zaten
we heel dicht bij Tsjechië. Als je naar buiten keek uit het huisje dan zag je de
grens.

Dank je wel Iris voor dit leuke gesprek, Petra

TVO1 handbal laat letterlijk in de laatste seconde
de winst glippen
Een heuse degradatiestrijd in de handbal hoofdklasse B, dat was het duel TVOWHC op 9 maart in ‘de Marke Arena’ te Hengevelde. Hekkensluiters OBW, WHC
en TVO moesten – met nog 2 partijen hierna te spelen – strijden om te
ontsnappen aan degradatie. En TVO versus WHC maakten er in de goed gevulde
sporthal een boeiende pot van. Voor de pauze had WHC meer overtuiging in haar
spel en de nipte 10-11 ruststand was terecht. Maar na de thee speelde TVO
vastberaden en kwam op wilskracht tot een 22-19 voorsprong. De laatste
minuten waren super spannend, enkele arbitrale beslissingen werden in het TVO
kamp bekritiseerd, maar tot 5 seconden voor tijd leek de volle buit mee naar
Beckum te gaan. Bij een duel voor het WHC doel pareerde de thuis-goalie een
schot, TVO verzuimde de bal vervolgens ‘neutraal’ te maken. Vervolgens
profiteerde WHC alsnog en bij de ultieme uitbraak zeilde in de laatste seconde de
bal met een boog in het verlaten TVO doeL, 23-23. Zure druiven dus voor het
TVO team met haar aanhang. Maar toen de opwinding bedaard was, konden de
meesten leven met deze remise. Nu nog drie cruciale partijen te gaan …

BBB redactie

Luk akkefietjes
‘Foekepotterij, foekepotterij geef mij een centje dan ga ik weer voorbij. ‘K heb
geen geld om brood te kopen daarom moet ik met de foekepotte lopen’. Met ne
gedreugde varkensbloase oawer ne rommelpot trokk’n as instrument wön’n deur
roondtrekkende verkleedde jeugdgroepen aldus zingend van hoes noar huis
loop’n. Um bie de vüüdüre an te bellen en verwachtingsvol de taske umhoog te
hool’n. Want doarin verdween dan de lekkernijen meestal. Snoep of fruit in
allerlei vorm’n, (want ne metwos, has spek of blootkook’n is t’r nig nig mear bie).
Dat was vrogger dus ok zo en dee traditie wod’t rechtewoad in eare hool’n. Mer
d’r zit wal’n verschil tuske, dat dö’t. ’t Is noe zo, dat de keender noatied in hoes
de taske op’n kop hoolt en drekt as hongerige wolven goat smikkel’n van dee
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zeutighèèd. Op is op, ne zear’n boek en taandzearte op de koop too… Niks – zo
as vrogger – in’t vass’ntrummelke um vear wekke aln’s op te spoar’n richting
Poaske, mer dee neilonkouse oawer ’n kop of mombakkes wön’n offe doane en al
dat lekkers gung in de trommel en wön’n hoog in de kaste zat, zoda’j d’r aamper
bie kon. Zodeunig wö’n de vass’ntied in eare hool’n vanof Askewoenskedag… Mer
kiek, woar at de jonge leu zich op Roos’n Montag noa ’t foekepot’n te bass’n et’,
hebt de oale leu meespats ’n krop al vol droonk’n met carnaval vier’n. Daang
laank met de lippe an’t bier… Heremetied, wat’n spektakel.
Dat döt mie dèènk’n an dee jongs van de kachelpiepe,- ie wet wal, de onbenullige
zön’s van SchossteensvegersGraarke, den al vrooge ’n goodwies kats kepot harre.
Dee bössels van jongs deud’n met an ne carnavalsoptocht deur ’t doarp. Ne
verklede loopgroep was’t, vear jongs met ’n keurke vol met 12 kratt’n bier. “Wie
goat tot’ gèètje”, had’n ze met ne kwas op’n bröd kladjet, dat langs ’t keurke
wasse boo’n. Noe, dat was mie’n spektakel. Ik hebbe heurt, dat t’r halverwege ’n
optocht al ene kats lazarus is offe voert. En d’aandre jongs had’n alle kratt’n al
leug veurdat ze oawer de streep waggel’n. Ze kreeng’n de poedelpries; ’n kratje
Radler en de dringde bosschop van de jurrie; gullie hooft hier nig wier te
kommen…

Spectaculaire tuigpaardenshowdag

HekselmesienHarry

Stichting Tuigpaarden Twente viert dit jaar haar 40-jarig bestaan en dat wordt gevierd met
heel veel show met diverse paardenrassen. Als altijd vormen de tuigpaarden op deze
unieke dag de hoofdrol. Tuigpaardnieuwelingen met als apotheose de verkiezing Beste
Nieuweling Ambt Delden 2019 waarin het gaat om de roemruchte Beker van Ambt Delden,
vele KWPN goedgekeurde tuigpaardhengsten, diverse aangespannen rubrieken reeds
uitgebrachte wedstrijdtuigpaarden met als klapstuk voor de jongste tuigpaarden de
ereprijs De Rising Star, Hackney’s, trekpaarden en, voor deze regio zeker uniek, een aantal
Friese tuigpaarden in bijzondere formaties. Maar ook de tuigpaarden verschijnen in zeer
aparte formaties in de ring, onder andere in klavertje drie aanspanning. In deze regio is
het trekpaard zeer populair en de trekpaardeigenaren zullen zeker weer voor iets heel
bijzonders zorgen.

DEZE UNIEKE SHOWDAG MAG U NIET MISSEN, NOTEERT U ALVAST 6 APRIL
Aanvang: 16.00 uur. Paardensportcentrum De Hoffmeijer, Hoffmeijerweg 10
www.tuigpaarden-twente.nl
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WIST U DATJES…
Er waren veel afgelastingen begin maart; regen, regen, regen. TVO2 kon 17
maart tegen Victoria2 eindelijk spelen en het werd daar 1-3, nuttige winst dus. En
ook TVO3 smaakte het genoegen van winst bij Tubanitia met 1-3, terwijl het JO
19 team Wihelminaschool resoluut terugwees met 7-3. TVO1 oefende bij Delden,
na een 1-1 ruststand kwam TVO nog 2x voor met 1-2 en 2-3. Maar het laatste
woord was 3-3 toch aan Delden, 5-3 eindstand.
TVO1 handbal won de belangrijke pot bij Zwolle. Er werd stevig gespeeld, TVO
koesterde eerst een voorsprong (8-10), maar Zwolle kwam terug. De
wilskrachtige TVO formatie trok met 16-17 de zege naar zich toe, klasse!
Daarmee leek klassebehoud een stuk dichterbij. Leek ja… want WHC had ook
gewonnen, terwijl OBW zelfs koploper Lettele had verslaan. Dus nog twee weken
spanning!

Carnaval op volle toeren met de Beckummer Ossens
in een vol Proggiehoes

Thema Vastenactie 2019 SCHOON WATER VERANDERT ALLES

Zoals velen van u zullen weten kiest de MOV werkgroep elk jaar een project voor de
opbrengst van de vasten actie. Wij als MOV-regio hebben dit jaar gekozen voor het
waterproject schoon drinkwater voor het dorp Baboursaye in Niger.
Bij de BBB van Maart zal het vastenactie zakje meegeleverd worden. U kunt dit dan op de
bekende adressen inleveren. Vooruitlopend op deze actie alvast wat informatie.
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Niger ligt in de Sahel en is een van de droogste landen in Afrika waar de beschikbaarheid
van water uiterst beperkt is. In het dichtbevolkte dorp Baboursaye is de situatie ernstig: er
is een waterput waar meer dan duizend gezinnen en hun vee gebruik van moeten maken.
De norm is maximaal 400 mensen per put. In het droge seizoen, dat zo’n negen maanden
duurt, komen daar nog groepen nomaden bij met wie de dorpsbewoners hun enige
waterput moeten delen. Doordat het vee rond de waterput loopt raakt het water
verontreinigd door uitwerpselen. Veel mensen lopen door water overdraagbare ziektes op,
zoals diarree en infecties met parasieten. In Niger is diarree de op twee na belangrijkste
doodsoorzaak bij kinderen onder vijf jaar; ook lopen kinderen met diarree grotere kans op
ondervoeding.
Het tekort aan water heeft niet alleen invloed op de gezondheid van de gemeenschap,
maar ook op hun inkomsten. Voor de landbouw en de veeteelt zijn gezinnen afhankelijk
van water.
Caritas Development Niger gaat een nieuwe waterput slaan, zodat vrouwen en meisjes
minder tijd kwijt zullen zijn aan het halen van water en er meer water beschikbaar komt
voor mensen , vee en landbouw. Zeker 250 huishoudens zullen hier direct van profiteren.
Meisjes hebben meer tijd voor school en vrouwen kunnen meer werken. De bevolking
krijgt trainingen over hygiëne en het veilig gebruik van water om ziektes te voorkomen.
Ter verbetering van de economische positie van vrouwen krijgen tenminste 50 vrouwen
kleine tuintjes, waar ze voedsel voor eigen consumptie kunnen verbouwen.
Voor ons, mensen die het zo gewoon vinden dat er schoon water uit de kraan komt, is
het een mooie gelegenheid om een bijdrage te leveren aan dit project.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.
MOV-regio

Zó koos Beckum bij de Provinciale verkiezingen
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Wat de pot schaft - Enkele data
De ontwikkelingen van Wat De Pot Schaft gaat gestaag verder. Sinds kort zijn wij
een stichting. Notaris Rouwenhorst uit Delden heeft ons hiermee kosteloos
geholpen, waar wij dankbaar voor zijn.
En hier alvast enkele data om te noteren:
Donderdag 11 april, Woensdag 24 april, Donderdag 9 mei, Woensdag 22 mei
Donderdag 6 juni, Woensdag 19 juni, Donderdag 4 juli, Woensdag 17 juli
Alle bijeenkomsten starten van 16.00 uur en vanaf 18.00 gaan we samen eten.
Kosten bedragen € 7,50, inclusief 1 consumptie.
Geen vervoer? Geen probleem! U wordt opgehaald en weer thuisgebracht.
Opgave bij Ria Asbroek, 074-3676573 of 06-22174665.
De koks en vrijwilligers staan voor u klaar. Wij hebben er zin in.

Datumbank
27 mrt.
5 apr.
5 apr.
6 apr.
8 apr.
10 apr.
10 apr.
10 apr.
12 apr.
13 apr.
14 apr.
14 apr.
optocht
16 apr.
17 apr.
17 apr.
17 apr.
20 apr.
24 apr.
26 apr.
27 apr.
8 mei.
8 mei
13 mei
15 mei
18 mei
18 mei

Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde
Jeugdraad | Darten en High tea, aanvang 19.00 uur in ‘t Proggiehoes
Comedy Night Twente | Wapen van Beckum, aanvang 20.00 uur
Masterplan Beckum | Tour du MFA
Dorpsraad | Vergadering, aanvang 19.30 uur in ’t Proggiehoes
AED Herhalingscursus | ’t Proggiehoes, aanvang 19.00 uur
Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde
Basisschool De Bleek | Paasmarkt van 11.45-12.15 uur
Basisschool De Bleek | Koningsspelen
TVO Tennis | Introductietoernooi Jeugd
TVO Tennis | Introductietoernooi
Palmpasen | WoCo in de kerk, aanvang 10.00 uur. Aansluitend Palmpasen
Ouderensoos
TVO Eieractie
Vrouw Actief | Bezoek aan Universiteit Twente
Herdenking van slachtoffers van oorlogen en geweld | Kerkhof, aanvang 19.00
Oud papier
Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde
Kingsnight, ’t Proggiehoes
Koningsdag | Aanvang 10.30 uur, Basisschool De Bleek,
Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde
Zonnebloem | Boottocht
Dorpsraad | Vergadering, aanvang 19.30 uur in ’t Proggiehoes
Jaarvergadering ‘t Proggiehoes
Oud papier
Open dag en Opening dagbesteding Zorgintensieve ouderen Erve Knippert,
van 11.00-16.00 uur
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18 mei TVO | Vrijwilligersfeest, aanvang 20.30 uur in ‘t Geertman
19 mei Jeugdraad | Obstacle Run
7 t/m 10 juni
Pinksterfeesten Beckum, 100 jaar jong
15 juni Oud papier
19 juni Vrouw Actief | Fietstocht
21 juni OVBO | Zomeractiviteit
21 juni TVO Volleybal | 40-jarig jubileum
22 juni TVO Tennis | Langste dag toernooi
28 t/m 30 juni
TVO Jeugdkamp
9 juli AED | herhalingscursus
16 juli AED | beginnerscursus
7 t/m 12 aug.
Muiterweek 2019
8 aug. Fietstocht ‘De Boer op’| Vertrek vanaf 9.00-13.00 uur, Zwembad De Wilder
31-32-33 aug
Volksfeesten Oele
14 sept. De Lus van Beckum
14 sept. TVO Tennis | 25-jarig jubileum
17 sept. OVBO | Gastspreker
5 okt. Concert Breda’s mannenkoor en Spirit | H. Blasiuskerk
22 okt. AED | herhalingscursus
28 nov. OVBO | Thema avond
*************************************************************************
Vakanties basisschool de Bleek schooljaar 2018-2019
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.

H. Blasius Beckum weekendvieringen
MAART
Za. 30 maart

19.00 uur

APRIL
Zo. 07 april
Zo. 14 april

10.00 uur

Di. 16 apr.

19.00 uur

Do. 18 april

19.00 uur

WOORD- EN COMMUNIEVIERING
Pastor Doornbusch/Dames- en Herenkoor
GEEN VIERING
PALMPASEN
WOORD- EN COMMUNIEVIERING
Pastor Zoet
BOETEVIERING/EUCHARISTIEVIERING
Pastoor Oortman
In Delden
WITTE DONDERDAG/EUCHARISTIEVIERING
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Vr. 19 april

15.00 uur

Za. 20 april

19.30. uur

Zo. 21 april

09.30 uur

Ma. 22 april

09.30 uur

Zo. 28 april

09.30 uur

MEI
Za. 04 mei
Zo. 12 mei

19.00 uur
19.00 uur

Za. 18 mei

19.00 uur

Zo. 26 mei

09.30 uur

Wo. 30 mei

19.00 uur

Pastores Van der Vegt en Van der Bemt
In Delden
KRUISWEG
T. ter Avest/Dames- en Herenkoor
PAASZATERDAG
WOORD- EN COMMUNIEVIERING
Pastor Timmerman/Dames- en Herenkoor
EERSTE PAASDAG/EUCHARISTIEVIERING
Pastores Van der Vegt en Van der Bemt
In Delden
TWEEDE PAASDAG/EUCHARISTIEVIERING
Pastoor Oortman
In Delden
WOORD- EN COMMUNIEVIERING
Pastor Zoet/Dames- en Herenkoor
GEEN VIERING
WOORD- EN COMMUNIEVIERING
Pastor Doornbusch/Dames- en Herenkoor
WOORD- EN COMMUNIEVIERING
T. ter Avest/Dames- en Herenkoor
EUCHARISTIEVIERING/MARIAVIERING
Pastor Escher/Dames- en Herenkoor
VIGILI VAN HEMELVAART
EUCHARISTIEVIERING
Pastoor Oortman/Spirit

TROTS! Ook de E1 en D2 TVO handbal zijn dit weekend kampioen
geworden! Klasse meisjes
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Positieve ontwikkelingen bij
TVO HANDBAL EN VOETBAL
TVO1 HANDBAL deed goede zaken. Door winst tegen HVBS na een sterke
wedstrijd van TVO, dat het grote belang besefte van dit duel. Na de 13-9
ruststand bleef TVO geconcentreerd en snel spelen waardoor de gasten niet in de
wedstrijd kwamen. Na deze 31-20 zege is TVO vrijwel veilig!!
TVO2 heeft een goede slag geslagen en won van Rood Zwart2 met 1-0. Het ging
lang gelijk op met veel evenwicht, inzet en sporadisch kansen. Luuk G. was
spekkoper en scoorde via een snelle uitbraak in de 78e minuut de winnende
treffer.
TVO4 moest met een 3-0 nederlaag de meerdere erkennen in
BSC/Unisson3 , maar TVO3 haalde uit bij NEO met een 1-7 zege. De 45 plussers
lieten de punten liggen bij Juventa met een 7-3 score.
TVO1 VOETBAL won de topper tegen UDI afgetekend met 3-0. Na een sterke 1e
helft was de stand 2-0 middels treffers van Jorn Groothuis en Aaron van Laar.
Toen weer Jorn Groothuis de 3-0 aantekende, was de partij gespeeld. UDI kon
geen vuist maken tegen het sterke TVOI collectief, daar hielpen geen overdreven
‘ter aarde stortende’ UDI spelers aan. Wel rood voor UDI speler Bonzet, die Jelle
Veldhuis een grebroken neus sloeg. Helaas… Hierdoor blijft TVO kansrijk bovenin
meedraaien!! Zondag as. weer een topper, nu thuis tegen De Tubanters1

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
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