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;

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…………………………….……4
Pasen 2019 is net achter de rug. BBB rapporteert over Masterplan
nieuws, bevat mooie Twintig Voorzetten en verder boeiend nieuws uit
onze gemeenschap. En dat allemaal weergegeven in maar liefst 40
artikelen! Het gaat maar door… Lees het en u bent op de hoogte!

…Laatste week nieuws…
Palmpasenoptocht door Beckum, er komen steeds minder kinderen met een
palmpasen naar de viering en optocht door Beckum, jammer. Is toch een mooie
traditie, die jaarlijks begeleidt wordt door de drumfanfare Delden…
Koningsspelen waren er vorige week op het 2 e TVO veld voor de schooljeugd. Er
werd enthousiast gespeeld door de verschillende leeftijdsgroepen, totaal meer dan
100 kinderen. Mooi om te zien…
Deze maand de vrijwillige lezersbijdrage BBB 2019. Een machtigingsstrook is
daartoe bij deze BBB ingesloten. Dank alvast voor uw gewaardeerde bijdrage!
‘Onrust’ in Stepelo twee weken geleden langs de Schoolkaterdijk. Er was een
nieuwe Abraham jarig en daar werd ruim aandacht aan besteed middels leuzen
op borden en doeken langs de weg en voor het huis, ‘wat ‘n kabaal’…
Ondanks alle consternatie over het fenomeen Paasvuren werd 1e Paasdag een
paasvuur ontstoken in Hoonhook en in Oele. En het was er weer ouderwets
gezellig natuurlijk…
En TVO1 voetbalde vrijdag jl. tegen Erix in het Gelderse Lievelde. De thuisclub
stroopte eerst flink de mouwen op, maar na de thee was TVO goed bij de les en
overklaste Erix. Met een dikverdiende 1-2 winst voor TVO blijven de kansen op een
van de hoofdprijzen intact!!!

DE VOLGENDE BBB VERSCHIJNT WOENSDAG 29 MEI
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Wat U Leest In Deze April BBB
Laatste week nieuws
Inhoudsopgave van dit nummer
Masterplan omdat het kan – MFA locatiebezoeken
Masterplan info avond 8 mei
Vrijwilligers-feestavond sv TVO
Twintig voorzetten op Magda Pot
Levenslust ‘löp was lös show
Wist u datjes…
BBB-tje, stuk grond gezocht
Kinderfeesten; lege melkpakketten inleveren
Das Beckumer Ossenfeld Fest
Dodenherdenking met gedichten
Zesling in Oele
Daan Veldhuis, winnaar op de Hoeve
Concert Breda’s mannenkoor & Spirit
Pitamientjes
VossebeldCreatief, tentoonstelling
Zonnebloem; boottocht en ontmoetingsdag
Jaarvergadering Proggiehoes
Jeugdraad; terugblik en Ninja Warrior
Zijlijn, wat de pot schaft
Open dag erve Knippert
TVO 1 handbal speelt zich veilig
Wat is ’t wat, politieke twisten
Kingsnight Beckum
Koningsdag programma Beckum
Schaatsen met de sv TVO jeugd
Collecte Reumafonds
Drukwerkzaken Beckum, tevredenheid
Tukkerproat, humor
Ouder worden heeft zijn consequenties, column Knitto
Ontwikkeling hybrideveld, TVO bestuur
Luk akkefietjes, HekselmesienHarry
Vrouw Actief Beckum nieuws
Haaksberger Harmonie, concert in Stepelo
Rabobank clubactie, welkome gift voor Beckumer instanties
Datumbank en Misvieringen
Spreekuren gezondheidspost Beckum
TVO weer koploper!!
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Masterplan Beckum: gewoon omdat het kan!
Goede gesprekken op ambtelijk niveau.

De Masterplan Groep heeft op 3 april wederom gesproken met enkele betrokken
ambtenaren en bureau Kroon over de te zetten stappen. Het Masterplan is
vooralsnog beoordeeld als een financieel uitvoerbaar plan. Essentieel is echter dat
over de grond beschikt kan worden. Intussen is er gesproken met Heilige Geest
Parochie. Deze is welwillend (zoals ook al eerder per brief is medegedeeld). Er
wordt nu gewerkt aan een taxatie. De gemeente volgt de gemeenschap Beckum
en zet zich in om het proces te faciliteren. In de Masterplangroep is besproken om
half juni als stip op de horizon te zetten. Dan wordt overwogen hoe verder te
opereren. Het College gaat op korte termijn met de Masterplangroep om tafel om
elkaar te informeren en waar mogelijk te steunen.

MFA locaties bezocht
Op zaterdag 6 april bezochten een twintigtal geïnteresseerden uit alle Beckumer
geledingen twee multifunctionele accommodaties in Nieuw Heeten en Luttenberg.
Het verhaal achter de realisatie van deze MFA’s, is heel herkenbaar. In Beckum
ondervinden we een bijna kopie van dat proces. Overal vinden tijdens dit proces,
soortgelijke situaties plaats; het kost veel tijd en energie, weerstand moet
overwonnen worden, bestuurders moeten overtuigd worden etc. etc., het hoort bij
dit proces. De rode draad is dat je samenwerkende kartrekkers moet hebben die
de gemeenschap weten te bereiken en door de gemeenschap en gemeente
gesteund worden. De kracht en kennis van de gemeenschap en meedenkende en
ondersteunende bestuurders heeft in Nieuw Heeten en Luttenberg geleid tot wat
er nu staat. En dat is werkelijk prachtig.
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De aanwezige Beckumers van o.a. TVO, Dorpsraad, Dorpsplan, Heilige Geest
locatieraad, Masterplan, Proggiehoes, Ett'n wat 'n Pot schaft, Levenslust en
raadsfractie CDA en PvdA keken zich de ogen uit en kregen energie van de
verhalen van Herman Strijtveen (Nieuw Heeten) en Herman Holtmaat Luttenberg).

En het resultaat mag er zijn! Het heeft lang geduurd, maar op dit moment is iedere
deelnemende vereniging/organisatie en ook de gemeente er beter van geworden,
ook financieel. Op beide locaties staat een financieel gezonde organisatie en een
gebouw dat voldoet aan alle eisen van deze tijd. Het is goed voor de leefbaarheid
en verbondenheid in de dorpen, zo werd nog maar eens bevestigd. Er zijn goede
afspraken gemaakt en de gemeenschap kan het gebouw zelfstandig onderhouden.
Beckum Beter Bekeken, jaargang 41, nummer 4, 2019
pagina 5

Er is op woensdag 8 mei een inloopavond over de voortgang van het Masterplan.
Van 19:30-21:00 uur kan men met de leden van het Masterplan in ‘t Proggiehoes
komen praten over de laatste ontwikkelingen. Iedereen jong of oud is van harte
welkom.

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

Twintig voorzetten op…

Magda Pot-Leferink

In de speurtocht naar een bekende - of minder bekende - persoon voor
deze regelmatig verschijnende rubriek Twintig Voorzetten kwamen we
terecht bij een vrouw die al vele tientallen jaren gesetteld is in Beckum.
Van oorsprong geboortig in Sint Isidorushoeve maar vervolgens in Beckum komen
wonen na haar huwelijk met Johan Pot. Het ondernemende echtpaar had jaren
een campingwinkel en boodschappendienst. Vervolgens werd een grote stap gezet
en café Mentink overgenomen. Jarenlang fungeerde café Johan Pot als clubcafé
van TVO. Zij was vervolgens de steun en toeverlaat van Johan bij de
totstandkoming en groei van reclamebureau Joh-Pot-Beckum.
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Aan de Beckumerschoolweg werden de
contacten
gelegd,
opdrachten
binnengehaald en jarenlang menig
kerstpakket of andere actieartikelen
verzorgd. Na het (te vroeg) overlijden
van Johan nam dochter Marscha de
honneurs waar met JPB Reclame.
Inderdaad, we hebben het over Magda
Pot-Leferink. Na een actieve periode bij
de KVO, nu Vrouw Actief Beckum
geheten, heeft ze op kerkelijk gebied
diverse taken opgepakt. Ze is als lectrice
en voorgangster actief bij avondwakes en
het Dames- en Herenkoor. Bij dit koor is
zij al 20 jaar voorzitter. En dat in deze
tijd van minder betrokkenheid bij het
kerkelijk gebeuren in heel Nederland ons
Beckumer koor nog bijna wekelijks
zangdiensten verzorgd, is een positief
feit. Je zou kunnen zeggen; tegen de
stroom in gemotiveerd haar taken blijven
doen. Dat is Magda Pot ten voeten uit.
Ook zet ze zich de laatste jaren bij toerbeurt ook enthousiast in als medewerkster
in de TVO-kantine. Want aanpakken kan deze Beckumse wel.
Tijd voor de Twintig Voorzetten op Magda Pot.

Leeftijd/gezin/beroep/hobby’s:

69 jaar / vriend Arnoud / dochter Marscha, getrouwd met Alex en kleinzoon Lucas
en bonuskleindochters Femke en Sophie – zoon Raimond, getrouwd met Linda en
kleinkinderen Felise, Madelou en Nolan.

De sportcarrière:

Ik ben vroeger een poosje bij de handbal geweest en nog een tijdje bij de
volleybal in Beckum, maar na een blessure moest ik stoppen.

Het hoogtepunt:

Is er in de sport niet geweest.

Hoe kijk je terug op die tijd van de eerste campingwinkel + rijdende winkel in
Beckum?

Dat was een mooie tijd, maar hard werken, zelfs op zondagen wisten ze ons te
vinden.
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(De rijdende winkel van Johan en Magda Pot)

En de tijd dat jullie café Mentink hadden overgenomen?

In januari 1978 zijn we daar begonnen. Johan vond het geweldig, want die kwam
uit de Horeca, maar voor mij was alles nieuw. Marscha was 4 en Raimond was 2
en we kwamen uit ‘het bos’ bij Wolfkotte; alle vrijheid gewend en ineens aan de
straat. De kinderen moesten ook wennen, Raimond moest zelfs afkicken, die
brachten we telkens een uurtje langer bij het café. (Volgens mij is hij nu
onderhand wel gewend haha!).

TVO-clubcafé; wat is je het meest bijgebleven uit die tijd?

Daar kan ik wel een boek over schrijven, alle dingen die we daar meegemaakt
hebben! Wat mij het meeste is bijgebleven zijn de zondagen. Om een uurtje of 12
zat het hele café vol met de voetballers + aanhang en kinderen. Raimond zat in de
keuken en moest vele kratten bierflesjes openmaken. Iedereen wilde ook wat eten.
Gelukkig had ik op de zondag hulp van een paar meisjes uit Beckum en Marscha
die me hielpen om de bestellingen in de keuken klaar maken en aan tafel te
brengen. Na de voetbalteams kwamen de Bizons (touwtrekvereniging) en
vervolgens het 1e elftal van TVO voetbal. En soms ook nog de crossclub en
Levenslust. Al met al waren dat drukke zondagen, maar ook heel gezellig.

Volg je de prestaties van TVO teams momenteel nog op de voet?

Ik volg het niet op de voet, maar hoor het natuurlijk wel als ik kantinedienst heb
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Hoe is de oprichting van JPB Reclame tot stand gekomen, idee van Johan?

Na 10 jaar het café te hebben gerund, zijn we in 1988 gestopt. Johan miste het
heel erg en ook de stamgasten; die zaten zondags bij ons thuis, want ze hadden
geen idee waar ze heen moesten in die tijd. Halfweg heeft immers een tijd lang
dicht gezeten. In die tijd (niet veel veranderd met nu trouwens), stonden de
boeren in een kwaad daglicht. Broer Harrie Pot, zelf varkensboer toen, bedacht
samen met Johan om stickers te maken met positieve leuzen (Natuurmest op het
land, goede voeding voor de plant). Deze stickers waren populair onder boeren en
loonwerkers. Toen Johan hiermee ‘de boer’ op ging, kreeg hij vanzelf meer vraag
naar andere artikelen en breidde het steeds meer uit.

(Johan Pot achter de bar)

Dat waren soms hectische dagen bij de voorbereiding en levering van
reclamematerialen:
We hebben inderdaad hectische tijden meegemaakt. Er zat toch altijd wel een
tijdsdruk achter, een opening, een beurs, een evenement, dan kun je niet te laat
leveren. Zeker in het laatste kwartaal van het jaar was het topdrukte,
kerstpakketten, kalenders, relatiegeschenken. Vooral in december, dan kregen we
ook minder visite. Het bezoek zag de bui al hangen; werden ze weer aan het werk
gezet haha: kalenders plakken/inrollen, kerstpakketten inpakken etc.
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De woningbouwplannen in Beckum moeten doorgaan, ‘en rap een beetje’:

Moet zeker doorgaan en op korte termijn. De jongeren trekken allemaal elders
heen, erg jammer. Maar het moet wel betaalbaar zijn, anders heeft de jeugd er
nog niets aan.

De toekomst van de kerk staat ook in Beckum onder zware druk. Hoe blijf je met
dat perspectief gemotiveerd je taken vervullen? In dat kader; het Dames- en
Herenkoor draait bij al die actuele ontwikkelingen gewoon goed. Dat is voor jou en
de leden een stimulans om enthousiast door de gaan met de repetities en
vieringen?
Zolang de kerk openblijft, blijven wij ons inzetten. Het is jammer dat de jeugd
niets met de kerk heeft, maar is misschien ook wel begrijpelijk wanneer de kerk
niet altijd met de tijd meegaat. Er is zoveel veranderd de laatste 50 jaar, dan moet
je wel mee willen groeien.

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

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

Heb niet veel met de politiek, helaas veranderd er niet zoveel ondanks alle
toezeggingen.

De grootste bewondering heb ik voor… en de grootste hekel aan…:

Ik heb een grote bewondering voor vrijwilligers die zich inzetten voor andere
mensen. Een hekel heb ik aan mensen die het altijd beter weten maar zelf niks
doen.

Beckum Beter Bekeken is een leuk maandblad, maar meer voor ouderen, want de
jeugd is meer voor social media:
De BBB vind ik een leuk maandblad, voor elk wat wils en actueel. Denk dat de
jeugd hem ook nog regelmatig doorbladerd, ondanks social media.

Bord erwtensoep, stamppot, pasta, diner bij kaarslicht of Chinees:
Ik vind eigenlijk alles lekker, maar ga graag uit eten.

Humor is Van ’t Hek, de Lama’s, mr. Bean, Finkers, Jochem Myer of Theo
Maassen….:
Finkers en Jochem Myer.

Ik zou wel eens een verre reis willen maken naar… omdat…
Een cruise lijkt mij erg mooi!
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Ze kunnen me ’s nachts wakker maken voor:
Liever niet wakker maken.

Blessuretijd; een laatste boodschap:

Hoop dat ik en mijn dierbaren gezond mogen blijven en dat ik in Beckum kan
blijven wonen. Wel graag iets kleiner, maar we zien wat de tijd brengt. Arnoud,
mijn vriend, zit bij het Breda’s Mannenkoor en komt voor een concert met het hele
mannenkoor zaterdag 5 oktober naar de H. Blasiuskerk te Beckum. Uit eigen
ervaring kan ik zeggen dat dit een unieke ervaring is die je niet wilt missen! Blijf op
de hoogte via Facebook, Breda’s mannenkoor in Beckum.

Levenslust presenteert ’t löp wa lös show
Pinksteren staat weer voor de deur. Dat betekent dat we druk bezig zijn
met de alom bekende Seniorenmiddag op de vrijdagmiddag voor
Pinksteren gepresenteerd voor de senioren onder de Beckumers.
Dit jaar steken we het in een ander jasje en pakken het nog beter uit als
voorgaande jaren. We willen het dan ook niet alleen bij de Seniorenmiddag laten.
We spelen deze show het weekend na Pinksteren op vrijdag (14 juni) en zondag
(16 juni) graag voor de rest van de wereld. De show bevat leuke sketches, zang,
muziek en natuurlijk de roddel van Beckum. De perfecte ingrediënten voor een
middag/avond plezier.
Vanaf 1 mei kunt u de kaarten bestellen bij Anny en Gerrit Ottink. 074- 3676442.
De voorstellingen van 14 en 16 juni starten om 20.00 uur, zaal open vanaf 19.00
uur, in ’t Proggiehoes.

Toneelvereniging Levenslust

Wist u datjes…

Opnieuw gaat de TVO A jeugd (JO19) een hoofdrol vervullen in de
voorjaarscompetitie. De 4e partij bij BSC Unisson werd gladjes met 1-5 gewonnen.
Waar door een gemiste penalty en open scoringskansen laten liggen na rust het
wel 1-7 of 1-8 had kunnen eindigen. Wat een luxe….! De 45+ formatie van TVO
deelde de punten met Markelo na een 3-3 eindstand en de forse gehaktballen
nadien smaakten prima! TVO 4 moest na rust passen tegen EMOS3, na de 2-2ruststand werd met 2-4 verloren. Ook TVO2 bleef met lege handen tegen Enter2.
Een ‘prutsgoal’ betekende 0-1 en daarna verzuimde TVO de gelijkmaker te scoren.
Zelfs een strafschop werd door Robert gemist en de Enter keeper was hiermee de
matchwinner. In de laatste minuten kon Enter de score naar 0-2 tillen.
‘s Middags weer een topduel tussen TVO1 en De Tubanters. TVO bleef ook nu
goed bij de les met als basis een sterke defensie, die nauwelijks kansen weggaf
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tegen de koploper. Hoog tempo, betere TVO doelkansen en prima arbitrage; wie
de eerste goal maakte was spekkoper. Zo’n wedstrijd werd het. Een kwartier voor
tijd viel ‘die gouden goal’. Misverstand achterin tussen de Rietmannen van de Tubanters,
Jorn van Laar profiteerde, bediende broer Aaron en die schoot de 1-0 in de touwen! Olé…
TVO JO19 nam ook de lastige horde Hector JO19, maar het ging wel moeizaam. Wat heet;
voor de pauze was het spel onsamenhangend, vol misverstanden en de 0-0 stand
halverwege tegen een fysiek sterke opponent was magertjes. TVO vermande zich en trok
vervolgens het initiatief naar zich toe. Hector mocht niet klagen dat het zonder geel het
eindsignaal haalde. De winnende treffer kwam van de voet van Colin, die zich in het drukke
16 metergebied knap vrijspeelde en in de draai de 1-0 binnenschoot. Verdiende zege maar
het kostte ploeteren!
TVO45+ boekte een record; Henk O. nadien; ‘het was geloof ik 0-20 of misschien wel 0-30
voor Almelo, ik weet het niet meer’. Officieel gemeld een 1-21 nederlaag! Nadien werd het
TVO chagrijn weggespoeld op het Geertman pleintje en werd er weer gelachen…TVO2
kreeg voor de thee geen poot an’ trapper tegen koploper Winterswijk3. Dankzij vooral Jordy
M. bleef de schade beperkt tot 0-2. Na de hervatting namen de gasten gas terug en kwam
TVO iets meer aan het voetballen, bleef 0-2… TVO1 bezocht Aramea, nummer voorlaatst.
Het werd een lastige kluif, TVO speelde lang ondermaats. Na de 0-1 door Jorn v. L. werd
het zelfs 1-1. Halverwege de 2e helft kon het dan sterkere TVO 1-2 aantekenen. Weer Jorn
zorgde hiervoor waarna nog een doelpunt ten onrechte werd afgekeurd en goede kansen op
een hogere score onbenut bleven…
Vervolgens de inhaalpartij van TVO1 tegen Buurse. Na de 0-0 ruststand -met betere kansen
voor Buurse – was na 55 minuten de buit binnen. namens TVO scoorden 2x Daan en Jorn
G.; 3-0 stand. Bas kreeg rood, maar met 10 man bleef TVO heersen, 4-0 door Aaron en
eretreffer voor Buurse, 4-1. TVO JO19 won doordeweeks van WVV, 4-3 en remiseerde tegen
ATC JO19-4 met 2-2, blijft dus koploper. TVO JO17 moest het afleggen tegen het betere
Overdinkel, 0-5 eindstand. TVO2 won bij Bon.boys3 met 2-3, nuttige zege geeft de burger
moed! Ook het 3e en 4e wonnen hun partij uit tegen resp. Bornerbroek met 1-6 en Suryoye
Mediterraneo met 0-4.
En dan TVO1, ging onverstoorbaar door met regelmatige winst op Eibergen, 2-0 rust- en 30 eindstand. Treffers; eigen goal, Daan en Maik. Ziet er rooskleurig uit met 2e plaats en 1
punt achter UDI!! Ludiek voorval; Eibergen speler krijgt bal op edele delen, verzorgster weet
niet hoe dit aan te pakken(!), TVO verzorger Rene springt bij en knapt speler op, hilariteit
alom in sportief duel…

BBB-tje…..GEZOCHT

Stukje grond/grasland of bos in de omgeving van Beckum, bijvoorbeeld 500 tot
800 m². Eventueel met elektra maar dat is niet noodzakelijk. Koop of huur is
bespreekbaar. Ik wil er onder andere mijn haardhout zagen, kloven en opslaan en
hobbymatig lekker klussen.
Bel of mail: 06-52383400 of vanderkeur@outlook.com.
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Kinderfeesten!

Boehoeh... help je mee sparen? Lege (en uitgespoelde) melkpakken van 1 liter.
Het is voor de Kinderpinksterfeesten. Je kunt de lege pakken tot Pinksteren
inleveren Basisschool De Bleek (in de hal). Dankjewel! Namens de Beckumse
kinderen!
Binnenkort komen we weer langs om te collecteren voor de kinderfeesten!

Kinderfeestcommissie

Das Beckumer Ossenfeld Fest
Wegens groot succes is er ook dit jaar op de vrijdagavond van de Pinksterfeesten
Das Beckumer Ossenfeld Fest. Vorig jaar zijn wij gestart met dit nieuwe
concept, naar aanleiding van het succes van de Midwinterfeesten. Vrijdag 7 juni
vanaf 20.00 uur ‘geht’s wieder los!’ De avond is kort, zo rond 01.00 uur is het
afgelopen. We moeten ook nog een heel weekend! Dus kom op tijd! Ook dit jaar is
er weer de mogelijkheid om een tafel te reserveren. Dit kan vanaf heden via het
inschrijfformulier op www.beckum.nl/pinksterfeesten. Je krijgt een email terug als
het gelukt is om een tafel te reserveren. Kosten zijn €10 per persoon en hier krijg
je bij de entree dan vier munten voor. Ben je om
20.30 uur niet aanwezig dan kan het zijn dat je
tafel
weer
vergeven
wordt.
#niksBeckumskwartiertje #gewoonoptijdkomen.
Wanneer je voor 20.15 uur in de tent bent, dan
maak je weer kans op een geweldige ballonvaart!
Deze wordt verloot onder alle vroege vogels. En
ter verhoging van de sfeer zijn er dit jaar ook
weer grote pullen bier!
#watishettochfijnomeenbiertanktezijn.
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Als opwarmer starten we met ‘Hej’t a
heurt!’. Zorg dus ook hiervoor dat je op tijd
aanwezig bent zodat je dit niet gaat
missen! #wienemenweditjaarindemaling.
Halverwege de avond genieten jullie van
een spectaculair optreden! We gaan jullie
nog even niet vertellen wat dit geweldige
optreden gaat zijn… Hiervoor zullen jullie
internet in de gaten moeten houden.
#hoespannendisdit?
‘Verkleden?! Moet dat?’ Nee, dat hoeft niet, maar het is wel superleuk. Het heeft
ons positief verrast hoeveel mensen vorig jaar verkleed waren of iets op het thema
op uit hadden gedaan. En we durven te wedden dat er dit jaar nog meer zijn!
Heerlijk toch?! Zo’n Lederhose die lekker strak in het kruis zit en de boobies
opgeknupt in de Dirndl! #verkledenisleuk.
Feesten kunnen Duitsers in ieder geval als de beste. En wij ook, daarom zit dat
thema ons als gegoten! DUS: trek je Dirndl & Lederhose uit de kast, kom op tijd,
grijp een paar Groβe Gläser Bier en proosten maar; op onze Oosterburen én op de
start van onze Pinksterfeesten. Wij hebben er in ieder geval al weer donders veel
zin in! #wieimmerlacht.

Terugblik dodenherdenking op 17 april 2019
Herinneren, herdenken en bezinnen bij het monument ter nagedachtenis aan Toon ter
Braak.
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Even stilstaan bij alle slachtoffers van oorlogen en geweld. Veteranen, familieleden,
kinderen uit groep 8 met hun ouders en broertjes en zusjes luisterden naar gedichten en
muziek. The Last Post werd gespeeld, gevolgd door twee minuten stilte. Iedereen bracht
een rode roos mee.

(Foto’s: Rik Lansink)

Dank aan de kinderen van basisschool de Bleek, hun directie en leerkrachten voor de inzet
en de koffie en ranja die ons werd aangeboden na afloop van de viering in de hal van de
basisschool. Dank aan de leden van de BOB-ploeg voor het snoeien en netjes maken van
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het terrein rondom het monument. Wat ziet het kerkhof er prachtig uit! Dank aan de
Dorpsraad voor de financiële ondersteuning en de aanwezigheid bij de herdenking. Dank
voor het klaarzetten van de geluidsinstallatie, de stoelen en het luiden van de klokken. Dank
voor het maken van foto’s. Kortom, dank aan iedereen die op welke manier dan ook een
bijdrage heeft geleverd aan het verzorgen van deze herdenking! We hopen u volgend jaar
op de laatste donderdag voor de meivakantie opnieuw te kunnen begroeten. Bent u er dan
ook? Deze herdenking organiseren we voor alle inwoners van Beckum! U bent van harte
welkom.
Opdat wij niet vergeten….
De gedichten die de kinderen hebben voorgelezen, kunt u hieronder nog eens nalezen.
Werkgroep Dodenherdenking,
Diny Lansink, Trudy Meijerink, Oeke Pot en Carla Meenhuis
Vergeet niet

Pesten

Het geronk
Een knal
Een schreeuw
Van verre weg de gloed
De stad brandt
Voorbeeld gesteld
Hij heeft alles gehoord
Gehuil, leugens, geschreeuw, de dood
Hij heeft alles gezien
Honger, het vuur, de pijn, de dood
Alles
Alles wilde hij vergeten.
Tot hij keek
In de heldere ogen van een kind
En luisterde naar diens stem
Vol onschuld en wijsheid.
Vergeet niet
Zolang wij hen herinneren
Stierven zij niet voor niets

Wat moet je doen
als iedereen je pest
omdat je andere kleren draagt
of je doet op school je best?
Wat moet je dan beginnen?
Van de rest kan je het nooit winnen.
Maar dan verschijnt hij,
hij duwt iedereen opzij.
Het is iemand die alles voor je doet.
Een echte vriend, wat voelt dat goed.

Zinloos geweld

Zinloos geweld wat heeft het voor zin
Zinloos geweld wat zien ze erin?
Zinloos geweld doet alleen maar pijn
Of willen die mensen gewoon stoerder zijn
Ze slaan voor de lol iemand in elkaar
Overal vrede, was het maar waar!
Doe toch eens aardig tegen iedereen
Doe nou eens aardig, niet gemeen!
Doe nou eens lief tegen elkaar
Overal vrede, was het maar waar.

Twee minuten

Twee minuten terugdenken, herdenken
Meeleven met de slachtoffers
Op een plek waar we geen oorlog willen kennen.
Twee minuten terugdenken, bedenken
Hoe het voor hen was.
Twee minuten stilte
Om te laten zien wat het voor ons betekent
Dat wij vrijheid kennen.
Twee minuten stilte
Op een plek waar vrijheid is.
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Zesling in Oele
Medio maart zagen zes (!) lammeren het levenslicht in Oele. Corney Niemeijer
van Landerije de Bunte is er maar wat trots op. "Ze doen het goed.

Omdat het schaap in haar eentje niet zes lammeren kan voeden, worden een
aantal lammeren wel bijgevoerd. Maar ze groeien goed en zijn actief". De moeder
wordt ook goed in de gaten gehouden, maar dit loopt op rolletjes. Landerije de
Bunte is een natuurgericht landbouwbedrijf met Stamboek Noord Hollanders waar
hormonen of andere chemische stoffen of middelen niet worden gebruikt. "Deze
zesling is dus dan ook puur natuur. We fokken op hogere worpindexen en dan zijn
dit de mooiste verrassingen. Van 4- of 5-lingen staan we niet meer te kijken maar
6 is wel heel bijzonder". Reden ook voor burgemeester Sander Schelberg om te
komen kroamschudd'n en zo met eigen ogen te zien hoe goed moeder en kinderen
het maken.
Bernadette Morskieft

(Foto: Eric Brinkhorst)
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Daan Veldhuis wint Grote Prijs St. Isidorushoeve
Daan Veldhuis heeft op zaterdag 6 april in Sint Isidorushoeve de Grote Prijs
gewonnen. Voor Daan was dit zijn allereerste wedstrijd bij de paarden! Ook zijn pa
Steven, zijn broer Stef en zijn oom Henk namen deel aan deze wedstrijd.

(Daan Veldhuis als trotse winnaar)
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Pitamientjes….. de jeugd aan het woord!
In deze BBB Jort Harink aan het woord. Onder het genot van een glas water
hebben wij gezellig gekletst. Jort staat op de foto op zijn favoriete plek in of om de
school. Veel leesplezier.
Stel je eens voor; naam – leeftijd – welke groep:
Jort Harink – 9 jaar – groep 6.
Hoe ga jij meestal naar school, en moet je ver naar school?
Meestal op de fiets ik hoef niet zo heel erg ver.
Wat is je favoriete vak op school en waarom?
Gym, daar kun je lekker bewegen.
Doe je aan sport?
Ja ik voetbal bij TVO. Ik ben rechtsmidden.
Zou je wel een andere sport willen doen?
Jawel, ik zou wel eens willen tennissen. Vriendjes van mij doen dit ook en Senn
kwam er ook al mee om dit een keer te doen.
Wat zijn je favoriete hobby’s?
Voetbal is mijn favoriete hobby.
Minder snoep en meer fruit…..is gezond voor kinderen, wat vind jij?
Ja, dat vind ik ook. Het klopt. Van snoep word je dik en van fruit blijf je gezond. Ik
eet best nog wel eens een snoepje. Ik vind heel veel snoep wel lekker.
Hebben jullie huisdieren?
Nee, dat hebben wij niet. Ik zou wel heel graag een hond willen hebben. Wel een
kleine niet een hele grote.
Buitenaf wonen jullie mooi met veel ruimte, zou je dichterbij school
willen wonen?
Ik woon bij het Blauwe Pleintje in de ‘nieuwbouw’ en woon dus best dicht bij
school. Op het Blauwe Pleintje staat een wipwap, voetbalpalen, tafeltennistafel een
glijbaan en een soort duikelstang.
Hoe gaat het met jouw broer, op welke groep zit hij?
Senn gaat wel goed, hij zit in groep 8. Hij doet op dit moment de CITO-toets. Hij
vindt dit niet spannend, mijn moeder wel..hahahaha. Senn gaat volgend jaar naar
SVPO of Twickel. De laatste keer zei hij SVPO dus ik denk dat dat de school wordt.
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Wat doe je het liefst met het gezin samen?
Het liefst voetbal ik. Mama doet ook weleens mee en ze kan het goed. Papa doet
ook weleens mee en die kan het ook goed.
Dank je wel Jort voor dit leuke gesprek, Petra

VOSSEBELD CREATIEF
Ter gelegenheid van zijn verjaardag organiseert Theo Vossebeld de tentoonstelling
VOSSEBELDCREATIEF. Hier laten een aantal leden van de familie Vossebeld hun
werk zien.
Theo
schilderijen
Alphons
beelden en diverse andere voorwerpen
Annie
quilten
Martha
kalligrafie
Hetty
schilderijtjes
Léonie
foto’s
Thea
bloemsierkunst
Marga
foto’s
Vind je het leuk om te komen kijken, dan ben je van harte uitgenodigd op één van
de volgende dagen:
Za. 27 april van 10.00 -17.00 uur
Zo. 28 april van 14.00 – 17.00 uur
Za. 4 mei van 10.00 – 17.00 uur
Zo. 5 mei van 14.00 – 17.00 uur.
Het adres is Blankenburg 6, Haaksbergen (links naast restaurant de Postkoets).
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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

Jaarvergadering Stichting ’t Proggiehoes

Hierbij nodigen wij u allen uit voor de tweede jaarvergadering van Stichting ’t
Proggiehoes op woensdagavond 15 mei om 20.00 uur in…. Uiteraard ons
Proggiehoes. Het eerste deel van de avond praten wij u bij over de stand van
zaken en horen we graag wat u hierover bezig houdt. Het tweede deel van de
avond benutten we voor een gezellige nazit. Graag tot dan!

Bestuur Stichting ‘t Proggiehoes
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Jeugdraad Beckum DARTS & HIGH TEA – een terugblik
Op vrijdag 5 april konden alle fanatiekelingen na lang wachten weer
een avondje pijltjes gooien in ’t Proggiehoes. Dit jaar werd de
dartavond gecombineerd met een High Tea voor de dames (waar
de jongens uiteraard jaloers op waren)! Terwijl de mannen zich aan
het uitsloven waren, zaten de dames te genieten van al het lekkers
dat onze masterchef Loes had klaargemaakt. Toen de finale was gespeeld en er
genoeg thee was gedronken, werd er gezellig na geborreld tot in de late uurtjes.
Het was wederom een groot succes, iedereen bedankt!

NINJA WARRIOR – zondag 19 mei
Op zondag 19 mei organiseert de Jeugdraad
Beckum NINJA WARRIOR! Een professioneel
opgebouwde obstaclerun die plaatsvindt op en
rondom de velden van T.V.O. Het doel is om zo
snel mogelijk het parcours af te leggen. Spelers
strijden hierbij tegen elkaar. Durf jij deze
uitdaging aan te gaan? Geef je dan op via de link
op Facebook of Instagram! Deelname is gratis,
opgeven in duo’s. Check Facebook en Instagram
voor meer informatie en updates over het
evenement!
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Zijlijn…… Wat de pot schaft
Zoals eerder vermeld is de groep zoals boven geschreven gestart met de eerste
maaltijd en wel op donderdag 11 april. Tegen 18.00 uur werd een heerlijke soep
geserveerd gevolgd door gebakken aardappels, een salade, speciebonen en
gesneden kippendijtjes. Er werd afgesloten met een custardpudding met slagroom
en nog wat. Het was allemaal perfect en lekker. Wat ik erg prettig vond, was dat
het eten in schalen werd opgediend. Je kon zelf naar behoefte opscheppen. Dat
maken we ook anders mee. Zelfs in goede restaurants wordt het eten vaak
opgediend op een plateservice en dat is voor ons ouderen veel te veel. Je zit te
leuren met je vlees en de helft gaat terug naar de keuken. Jammer en ongezellig.
Het zal het nieuwe wel zijn maar in mijn ogen zijn er veel meerdere Beckumers die
alleen zijn of anderszins er wel voor in aanmerking komen. Mijn advies is, ga het
de volgende keer eens proberen. Het is zeker de moeite waard. Dus wie weet tot
ziens!

Rie Menkehorst

Open dag 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!

TVO1 handbal speelt zich veilig!
Zaterdag 6 april stond de laatste wedstrijd van de competitie op het programma.
Een laatste wedstrijd waarin alles nog besloten kon worden. Bij verlies waren we
afhankelijk van de wedstrijden WHC-OBW en Bentelo-Overweteringen, waarbij
zowel directe degradatie als nacompetitie nog mogelijk was. Bij winst waren we
veilig. Na twee weken hard trainen gingen we met een bus vol supporters naar
Arnhem. Eenmaal aangekomen konden we direct door naar de kleedkamer en
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begonnen we met een goede
warming up. De spanning liep op.
Toch wisten we de wedstrijd
goed te beginnen, we kwamen al
gauw een paar doelpunten op
voorsprong, mede dankzij de vele
afstandsschoten. De eerste helft
zat onze verdediging niet goed
dicht en daarom kon DFS toch
aanhaken. Met een voorsprong,
11-13, gingen we de rust in en
dat gaf ons vertrouwen voor de
tweede helft. Maar ook toen lukte
het niet om de voorsprong te
vergroten. Er kwamen wel kansen
maar we schoten ze er niet
allemaal in. 10 minuten voor tijd
stond het 22-24 waardoor het
nog erg spannend werd, ook voor het publiek. Wij wisten op het dit belangrijke
moment te scoren en het werd 22-25. De eindstand werd 24-26 en dus was
klassenbehoud een feit. Wij zijn uiteindelijk op een mooie zevende plaats
geëindigd in de competitie en volgend jaar storten we dus weer in de hoofdklasse.
Supporters bedankt!!!! We hebben op de terugweg in de bus een mooi feestje
gevierd en naderhand afgesloten bij Café Halfweg.

Britt Veldhuis

…Wat is ’t wat…

‘Hoekse en kabeljauwse twisten’
Zeg dat wel, als we om ons heen kijken. Het marktplein in Hengelo en gat in de
markt in Haaksbergen doen de respectievelijke gemoederen hoog opwaaien. Al
jaren. ‘Het deugt niet, het wordt nooit wat, er wordt gesjoemeld,
belangenverstrengeling viert hoogtij, weggegooid geld’. Dat zijn door de bank
genomen stellingen die met regelmaat de pers halen. ‘Oud politiek zeer
wegschuiven. De schouders eronder en rap het Gat in de Markt vullen. De raad wil
aan de slag met de adviezen in het rapport van de Rekenkamer, maar op de
achtergrond blijft er gemor over onvolledigheid’. Zo was ongeveer de stelling in de
Haaksberger politiek twee weken terug. Hoe een trots dorp een deuk oploopt door
veel eigen belang en koppigheid.
En in Hengelo werd de laatste weken de komende marktplein inrichting weer eens
eindeloos herhaald met meningen en visies. Veelal een herhaling van zetten in de
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Tubantia de laatste weken. Het beoogde Hijschgebouw, nu ook wel Hijschkamer
genoemd – met allerlei invullingsvarianten er omheen – wordt nadrukkelijk
genoemd in de plannen. Ook is nu een stuk bos op het marktplein in combinatie
met… wellicht bespreekbaar. Leert althans een discussie in Hengeloos Peil…. Het
hele dossier kent, geheel Hengeloos eigen, uiteraard voorstanders en
tegenstanders.
Even nog voor een representatief beeld; bij die brede enquête een-twee jaar
geleden heeft van de hele Hengelose bevolking slechts ruim 4000 mensen de
voorkeur voor inrichting met een Hijschgebouw aangegeven… Met andere woorden
verreweg het grootste deel van de bevolking maakt zich druk om andere zaken.
Een dieptepunt in de discussie waren twee weken terug de verwijten in de pers,
waarbij met name de (toekomstige) eventuele aanbesteding in de horecabranche
aan de orde kwam. De betrokken personen trokken stevig aan de bel met
persoonlijke verwijten en welles-nietes teksten. Die voortdurende aandacht in de
TC Tubantia voor deze materie lijkt wel een hetze om de bevolking tegen elkaar uit
te spelen. Net zoals dat jaren geleden met de komst van de beren was op het
marktplein. Vooral breed in de krant ‘uitsmeren’ dat de bevolking toch oh zo
verdeeld is. Terwijl maar een relatief klein deel bezwaren maakte, doch die kreeg
dan wel navenant veel aandacht in de krant. Ach ja, een beetje verontwaardiging
met vette koppen plaatsen – objection! – leest zo lekker weg…

Jan Ottink

Kingsnight Beckum
De tweede editie van Kingsnight Beckum staat in de steigers. Op vrijdag 26 april
vanaf 20.30 uur zijn de steigers weg en kunnen we in ’t Proggiehoes genieten van
een hapje (“De gehaktballen zijn kneitertje heet”), een drankje (“Het bier zal
vloeien”) en ‘Spanning en sensatie’. Iedereen wordt dan ook geadviseerd om ‘je
mooiste pak aan te trekken’ en naar ’t Proggiehoes te komen.
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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
eenieder 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!
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Schaatsen met TVO-jeugd
20 maart hadden wij een gezellige middag op de schaatsbaan in Enschede. Onder
begeleiding van een aantal volwassenen gingen de kinderen schaatsen. Het was
voor een aantal even wennen om op het gladde ijs te moeten blijven staan maar
dit kwam al snel goed met medewerking van de zeehondjes. Deze plastic
zeehondjes zijn te gebruiken om het schaatsen onder de knie te krijgen. Er werd
flink geschaatst, zelfs op de buitenbaan probeerden een aantal kinderen flinke
meters af te leggen. De volgende activiteit is voor de jongste leden van TVO maar
daarover meer in de volgende BBB.

Groeten, de activiteiten commissie

Collecte Reumafonds - hartelijk bedankt!

Aan alle gulle gevers in Beckum,
Oele en Stepelo en aan alle
collectanten die dit mooie bedrag
opgehaald
hebben.
De
totale
opbrengst van de collecte in maart in
Beckum/ Oele/ Stepelo is € 1238,67.
In onze wijk Hengelo Zuid-West is in
totaal € 3475,66 opgehaald. De
landelijke
opbrengst
en
meer
informatie
is
te
vinden
op
www.reumanederland.nl.
Wilt
u
volgend jaar helpen om in uw eigen wijk te collecteren dan graag aanmelden bij
Els Harink 074 3676574.
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VOLOP TEVREDENHEID OVER DRUKWERKZAKEN IN BECKUM
De maart BBB was amper geproduceerd of de Stichting Druk voor Beckum zat ‘s
avonds alweer bijeen voor de halfjaarlijkse evaluatie. Allereerst tevredenheid over
de soepele afronding bij de BBB vervaardiging én kwaliteit van teksten en foto’s.
Terwijl ook het niet/vouw/trim en bijsnijapparaat nauwelijks storingen gaf
gedurende de laatste twee-drie afwerkrondes. En dat is nu net een heikel punt bij
de maandelijkse BBB afwerkrondes.
De Stichting is voornemens om een nieuw vouw-hecht-trimmachine aan te
schaffen, een zg. bookletapparaat. Vooral omdat de ervaring leerde, dat in het
jonge verleden de stand by van een monteur (bij actuele storing
woensdagsmiddags) zeer te wensen overliet. Er wordt een overeenkomst
uitgewerkt met een andere leverancier voor een betrouwbare levering van een
nieuwe booklet met dezelfde mogelijkheden én bij calamiteiten een snelle service!
Oftewel de garantie dat binnen een dag een storing is opgeheven.
Voor de komende Pinksterfeesten was het idee geopperd om in het kader van 100
jaar feesten in Beckum een aparte Pinksterfeestkrant te laten vervaardigen. Die
zou dan in combinatie met de mei BBB verspreid gaan worden. Het overleg
hieromtrent is volop gaande.
En in deze april BBB wordt weer middels een ingevoegde machtigingsstrook een
vrijwillige lezersbijdrage BBB 2019 gevraagd. Dank alvast!

Jan Ottink
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OUDER WORDEN heeft zo zijn consequenties

column

Bezoek aan een polikliniek heeft door de bank genomen altijd een
medische reden. En dat stemt - door diezelfde bank genomen - per saldo
niet vrolijk. Maar we worden steeds vitaler door de vooruitgang van
medische zorg en kwalitatief betere hulpmiddelen. We maken daar
dankbaar gebruik van. En kunnen relatief tot op hogere leeftijd
profiteren van die beschikbare faciliteiten.
Velen van ons tenminste, gelukkig maar. We voelen ons mobieler en horen er nog
enigszins bij in die snelle maatschappij. Een belangrijk verlengstuk van de betere
kwaliteit van leven is ook fysiotherapie. Het is - oneerbiedig gezegd - net als bij
een oudere auto. Je moet geregeld een onderhoudsbeurt en APK nemen en bij tijd
wijle een onderdeel vervangen.
Een beschouwing op een doorsnee dag in de week bij een consult in de praktijk
van een fysiotherapeut. Ja, ik ging ook op bezoek, had klachten. Zere benen al
lang en geregeld rugklachten. Ach ja, gaat wel weer over. Nu dan last in het
schoudergewricht. Iets van een ingescheurde pees, gevallen bij het hardlopen!
Herstel schiet maar niet op; vandaag dan nog weer een behandeling bij de fysio.
In de wachtruimte druppelen gestaag andere klanten/patiënten binnen. Die
allemaal een behandeling, training, massage, fitheids- of revalidatie-oefeningen
etc. behoeven. Veelal ouderen van diverse pluimage, moeizaam gebukt
voortbewegend. Sommigen met een stok of met een rollator. Een vrouwtje komt
uit een behandelruimte, schuift puffend naar een stoel, laat zich erin zakken en
blaast uit. Na een onverwachte hoestaanval wordt haar een glas water aangereikt,
dat ze dankbaar aanvaardt. En daarna hoor ik plotseling naast mij zeggen door een
ook wachtende, bejaarde dame; ‘wat he’w toch mooi wear de leste daang’n, of nig
dan’. En dat ‘of nig dan’ kwam er met zo’n heldere stemverheffing uit, dat ik van
schrik niet durfde te ontkennen.
Zoals vaker, als ik in een wachtende positie verkeer en mensen kan observeren, wil
ik wel eens ‘weg mijmeren’. En gaat de fantasie even met mij op de loop. Vandaar
deze levensbeschouwing over - vitaal - ouder worden, beperkingen en wat dies
meer zij. Maar bij deze geschreven column krijg ik toch ineens een soort
zelfreflectie. Hoe oud ben ik dan zélf wel niet? Daar helpt geen ontkenningsfase
meer aan. En ook; mensen om me heen hoor ik steeds vaker zeggen, dat het
gewone lopen van mij steeds ‘strammer’ wordt. Ja, ie bunt ok nen ool’n keal
won’n…Je moet het er maar mee doen.
Want indachtig de openingszinnen van deze column; ouder worden heeft zo zijn
consequenties. Ook voor mij dus. Ik probeer daarbij wel altijd het glas halfvol te
houden. Aha verhip, ik zie de zon buiten weer voorzichtig tevoorschijn komen
achter de wolken in de prille voorjaarslucht… Het leven is zo gek nog niet…

Knitto
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Op verzoek is aan het TVO bestuur gevraagd om een toelichting inzake de stand
van zaken van komende TVO sportvelden veranderingen,
BBB
Redactie.

Ontwikkelingen nieuw hybrideveld
Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan het realiseren van een nieuw
hybrideveld op het huidige veld 2. De tekeningen en offertes zijn inmiddels de tafel
gepasseerd en we kunnen ons opmaken voor de volgende fase. Omdat de
lengteafmeting van het huidige veld niet voldoet aan de eisen die de KNVB stelt
aan een wedstrijdwaardig veld hebben we extra meters nodig richting de vijver
van de kerk. De kerk gaat hier mee akkoord maar dit betekent wel dat we te
maken krijgen met bomen die gekapt moeten worden, we zijn met de gemeente in
overleg hoe we hier zo snel mogelijk goedkeuring voor kunnen krijgen zodat we
verder kunnen met het realiseren van deze mooie plannen. Wordt vervolgt……

TVO voetbalbestuur

LUK AKKEFIETJES…
Het is mie wat rechtewoad met dat gedoo van CO2 oetstoot. Steurig mear leu loat
zich ’n kop van de wieze breng’n.Vleis ett’n mag nig mear; want al dat vee hool’n
kost tevölle CO2 oetstoot. Ie möt vesitaries ett’n, dat mö’j. Niejemoods en dat van
aand’re greunten en hummus is oettedach. Kotumme; aln’s mo’j ett’n as’t ma gin
vleis van’ dood dear is. ‘Joa en dat vesitaries ett’n smaakt ok bes lekker’, zek’t ze
dan met ’n benauwd gezichte van oale lapp’n at ze op dat bölke kuunsvleis kauwt
met lange taane. ‘Een heuse homemade vegaburger, dat geet er in as kooke’. Ie
wodt dood egooit met dee reclame, dat wo’j. Mer ’t is net zoas den dwasligger
Jenheendrik van’t Sik’nbeen aait zeg; van ’t vleis van’vetgemest mutje ettie aln’s
op tot leste butje’. Ik zee um nog zo deur’t doarp fiets’n met ’n anhangkeurke d’r
achter an vasteboon. ’n Half vark’n d’rin en ’n pa scheenkens oonder de
snelbeenders achterop ’n dreager. Dan kon ze bie’t Siknbeen wear ‘n half joar
verdan, dat kon’ ze.
Tuskeduur wön d’r ok vake nog ne koo slacht. Met dree, vear femilies wön de buit
verdeeld, ieders ne veel’n van de koo. Dan kwaamp ie de weenter wa düür. Ik wil
d’r ma met zeng; loat oe ‘n kop nig gek maak’n met dee niejemoodse liflafjes en
vesitariese etterieje. Het helpt geels nig, ie wot er schroa van en kriegt gin vet
mear op de butte. D’r geet niks veur ne has spek en schrömkes in de panne,
hadde wos of zooltspek oet’n wiem’n of ne dikke lappe vleis van’ dood dear.
En dat genuil van tevölle CO2 oetstoot? Loat dat drammerige miechèèmp volk
gewoon de haane oet de mouw’n stekk’n en duftig an’t wark goan. Wo’k oe ef’n
vertel’n, hek oe noe zeg.

HekselmesienHarry
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NIEUWS van VROUW ACTIEF BECKUM
Op 19 maart jl. was de grote zaal van ’t Proggiehoes goed gevuld. Dr. Elly Wajon,
cardioloog in het MST gaf een lezing met als thema ‘het
Vrouwenhart’. Het was een interessante avond met veel
informatie. Waar moet je opletten, wat is goed en wat kun je
beter niet doen.
Na afloop vertelde Rita Temmink het een en ander over het AED
project Beckum/Oele. Dames nogmaals dank voor jullie bijdrage!
Woensdag 17 april jl. was gereserveerd voor een bezoek aan de
Universiteit Twente. Gastvrouw Elfride en de gidsen Rob en
Vincent hebben heel wat informatie gedeeld. We waren met de
fiets en konden daardoor uitgebreid rond kijken op het gehele terrein.
We hebben heel wat indrukken opgedaan, veel gezien, veel gehoord, kortom een
TOP dag!
Na een afsluitend hapje en drankje in Boekelo gingen we verder op de fiets
richting Beckum.

Afgelopen week hebben we bezoek gehad van een medewerkster van de
Rabobank vanwege de Rabo Clubkas Campagne. We hebben een cheque t.w.v. €
663,03 in ontvangst mogen nemen. Iedereen die op ons heeft gestemd, heel
hartelijk dank hiervoor en natuurlijk een groot DANK JE WEL voor de Rabobank
Centraal Twente. We gaan er mooie dingen mee doen!
Ons seizoen loopt alweer ten einde. We hebben nog 1 activiteit op het programma
staan, op woensdag 19 juni a.s. is het tijd voor onze fietstocht. Waar we naar toe
gaan en wat er precies op het programma staat blijft nog even een verrassing.
Opgeven kan via de mail of per telefoon.
We versturen binnenkort nog een mail met meer informatie.
Ondertussen zijn wij alweer volop bezig met het programma voor het seizoen
2019-2020. Dat betekent ook dat er weer gewerkt gaat worden aan een nieuw
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programmaboekje.
Wil jij adverteren of weet je iemand die dat zou willen (om de tarieven hoef je het
-denken wij- niet te laten €15,- of €25,-)? We horen graag van je! Tot snel!

bestuur Vrouw Actief Beckum

Harmonie on tour in Stepelo
De Haaksbergse Harmonie geeft met enige regelmaat een wijkconcert,
meestal ergens op een plein of veldje in Haaksbergen.
Nadat basspeler Tonnie Mentink vroeg of we niet eens wat in de buurt van Beckum
konden doen, kreeg dit idee vorm op de dag van de provinciale verkiezingen. De
Haaksbergse Harmonie mocht het tellen van de stemmen verzorgen en zo kwamen
enkele leden in ’t Meuken in Sint Isidorushoeve in contact met Bennie Goselink. Er
werd een balletje opgegooid, er volgde een blik in de agenda en het was
beklonken: op zondag 19 mei zijn drie geledingen van de Haaksbergse
Harmonie te gast op het prachtige Erve Oarnink bij Bennie en Inie Goselink in
Stepelo. Vanaf 14:00 uur spelen het A-orkest, seniorenorkest de Evergreens en
slagwerkgroep de Pleerstökskes – onlangs nog op RTL4 bij Paul Pakt Uit – een
gevarieerd programma voor u op dit monumentale erf. De entree is uiteraard vrij
en de koffie en thee staan klaar. Een mooie besteding van de zondagmiddag, al
dan niet in combinatie met een fiets- of wandeltocht door het mooie Stepelo.
Wat: Haaksbergse Harmonie on tour
Wanneer: zondag 19 mei, aanvang 14:00 uur
Waar: Erve Oarnink (familie Goselink), Beckummerweg 38, Stepelo
Entree: gratis

Janneke Pelle

Positieve aanmoediging voor Beckumer instanties
De Rabobank clubactie was voor Beckum een doorslaand succes. Dankzij de
actieve leden stroomden rijkelijk donaties binnen. We noteren voor de AED
werkgroep 386 euro, VAB 663 euro, Jeugdraad 543 euro, Zonnebloem 472 euro,
Pinksterfeesten 362 euro, sv TVO 115 euro.

Datumbank
24 apr.
24 apr.
26 apr.
27 apr.
8 mei.
8 mei

Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde
Ett’n wat de pot schaft | Aanvang 16.00 uur in ’t Proggiehoes*
Kingsnight, ’t Proggiehoes
Koningsdag | Aanvang 10.30 uur, Basisschool De Bleek, aansluitend fietstocht
Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde
Zonnebloem | Boottocht
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8 mei
9 mei
11 mei
13 mei
15 mei
18 mei
18 mei

Masterplan Beckum | Inloopavond 19.30-21.00 uur in ‘t Proggiehoes
Ett’n wat de pot schaft | Aanvang 16.00 uur in ’t Proggiehoes*
Sam’s Kledingactie | tot 12.00 uur kleding inleveren bij ‘t Proggiehoes
Dorpsraad | Vergadering, aanvang 19.30 uur in ’t Proggiehoes
Jaarvergadering ’t Proggiehoes, aanvang 20.00 uur
Oud papier
Open dag en Opening dagbesteding Zorgintensieve ouderen Erve Knippert,
van 11.00-16.00 uur
18 mei TVO | Vrijwilligersfeest, aanvang 20.30 uur in ‘t Geertman
19 mei Jeugdraad | Obstacle Run
22 mei Ett’n wat de pot schaft | Aanvang 16.00 uur in ’t Proggiehoes*
24 t/m 26 mei
TVO Handbal weekend
6 juni Ett’n wat de pot schaft | Aanvang 16.00 uur in ’t Proggiehoes*
7 t/m 10 juni
Pinksterfeesten Beckum, 100 jaar jong
14 juni Toneelvereniging Levenslust | ’t Löp wa lös show, aanvang 20.00 uur
15 juni Oud papier
16 juni Toneelvereniging Levenslust | ’t Löp wa lös show, aanvang 20.00 uur
19 juni Ett’n wat de pot schaft | Aanvang 16.00 uur in ’t Proggiehoes*
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
3 juli Zonnebloem | Ontmoetingsdag bij het Wapen van Beckum
4 juli Ett’n wat de pot schaft | Aanvang 16.00 uur in ’t Proggiehoes*
9 juli AED | herhalingscursus
16 juli AED | beginnerscursus
17 juli Ett’n wat de pot schaft | Aanvang 16.00 uur in ’t Proggiehoes*
20 juli Oud papier
7 t/m 12 aug.
Muiterweek 2019
8 aug. Fietstocht ‘De Boer op’| Vertrek vanaf 9.00-13.00 uur, Zwembad De Wilder
17 aug. Oud papier
30-31-32 aug
Volksfeesten Oele
14 sept. De Lus van Beckum
14 sept. TVO Tennis | 25-jarig jubileum
17 sept. OVBO | Gastspreker
21 sept. Oud papier
5 okt. Concert Breda’s mannenkoor en Spirit, H. Blasius Beckum
14 okt. Dorpsraad | Vergadering, aanvang 19.30 uur in ’t Proggiehoes
19 okt. Oud papier
22 okt. AED | herhalingscursus
11 nov. Dorpsraad | Vergadering, aanvang 19.30 uur in ’t Proggiehoes
16 nov. Oud papier
27 nov. AED | herhalingscursus
28 nov. OVBO | Thema-avond
9 dec. Dorpsraad | Vergadering, aanvang 19.30 uur in ’t Proggiehoes
21 dec. Oud papier
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*Ett’n wat de pot schaft. Alle bijeenkomsten starten om 16.00 uur en vanaf 18.00 uur gaan we
samen eten. Kosten bedragen€ 7,50, inclusief 1 consumptie. Geen vervoer? Geen probleem! U wordt
opgehaald en weer thuisgebracht.

*************************************************************************
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
APRIL
Zo. 28 april

09.30 uur

WOORD- EN COMMUNIEVIERING
Pastor Zoet/Dames- en Herenkoor

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

JUNI
Za. 01 juni
Zo. 09 juni

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

19.00 uur
09.30 uur

Za. 15 juni

19.00 uur

Zo. 23 juni

09.30 uur

Za. 29 juni

19.00 uur

GEEN VIERING
EERSTE PINKSTERDAG
WOORD- EN COMMUNIEVIERING
Pastor Doornbusch/Dames- en Herenkoor
WOORD- EN COMMUNIEVIERING
T. ter Avest/Dames- en Herenkoor
WOORD- EN COMMUNIEVIERING
Pastor Ogink
EUCHARISTIEVIERING
Pastor Escher
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Twee weken geleden hebben wij na drie
seizoenen afscheid genomen van onze
hoofdtrainer Nicole Wielens.
Zij gaat als hoofdtrainer aan de slag bij
Hacol ’90 DS1.
Wij willen Nicole hartelijk danken voor de
tijd en moeite die zij de afgelopen jaren in
onze vereniging heeft gestoken, zowel
voor senioren als de jeugd.

TVO handbalbestuur

DEZE MAAND … in één volzin….

We leven in een wondere wereld, zei ooit de bekende wetenschapper en
uitvinder Chriet Titulaer met zijn markante baard en dat kan iedereen beamen
als je de grilligheid in de jachtige samenleving beschouwd, want Ajax kan
tegenwoordig in de internationale voetbaltop grote bewondering afdwingen om
vervolgens in de eredivisie met de hakken over de sloot een moeizame zege te
behalen, hetgeen niet wegneemt dat Mathieu van der Poel zondag jl. nogmaals
onderstreepte dat hij Nederlands beste sporter sinds decennia is, voor de goede
orde; de laatste 500 meter bij de Amstel Goldrace !!
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BBB tje

TE KOOP; 2 goh. E-Bikes, 5 jaar oud, merk Trek. 06-15330911

TVO weer koploper!!

TVO won dus afgelopen vrijdag bij Erix. maar koploper UDI zou 2e
Paasdag wel winnen bij hekkensluiter Rekken, dacht men…
Maar zie, net toen in de Grolsch Veste het kampioensfeest losbarstte van
FC Twente, sijpelde via de social media door, dat UDI gestruikeld was
over Rekken, dwz. slechts een schamel punt behaalde! Door de 3-3
remise tegen Rekken is TVO nu koploper in de 4e klasse B.
Stand bovenaan;
TVO
20-47
doelsaldo 50-24
UDI
20-46
‘’
47-27
TUBANTERS 20-42
‘’
50-32
Overdinkel 19-41
‘’
44-16

Nog 4 partijen voor TVO; Emos en KSV uit, Overdinkel en BSC/Unisson
thuis. Alle TVO supporters; steun de ploeg in de laatste fase!!!

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
DONDERDAG
: 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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