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;

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…………………………….……5
Weer een boeiende BBB rapporteert over Masterplan nieuws en talrijke
wetenswaardigheden uit ons dorp. En dat allemaal weergegeven in 32
pagina’s nieuws! Het gaat maar door…

Lees het en u bent op de hoogte!

…Laatste week nieuws…
Afgelopen weekend gelezen; Annie Mentink-Kuipers is overleden op 93
jarige leeftijd. ‘Annie van Dolf van Levenslust’, die tientallen jaren mede het
sociale en culturele beeld van de Beckumer toneelvereniging hebben bepaald.
De vrijwillige lezersbijdrage BBB 2019. Een machtigingsstrook was daartoe bij
de april BBB ingesloten. Dank alvast voor uw gewaardeerde bijdrage!
De Pinksterfeesten komen er aan, 7-8-9-10 juni. Een speciale feestkrant met
alle informatie is bij deze BBB gevoegd….
Een historisch weekend voor TVO voetbal. . Het JO19 team werd zaterdag
jl. kampioen. En TVO1 behaalde de titel zondag door 3-2 winst op Sp. Overdinkel.
UDI kon daar ondanks de ongeloofwaadige 12-0 zege (!) op Erix niets aan
veranderen…

Op pagina 30 t/m 32 alle informatie hierover in woord en beeld!

DE VOLGENDE BBB VERSCHIJNT WOENSDAG 26 JUNI
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Wat U Leest In Deze Mei BBB
Laatste week nieuws
Inhoudsopgave
Ontwikkelingen Masterplan
In memoriam Herman Bruggeman
Koningsdag feest weer geslaagd
Kinderfeest met Pinksteren
Goed bezig, reclameborden uitbreiding
Kennedymars Haaksbergen
Levenslust; löp wa los show
Zonnebloem, ontmoetingsdag en zonnedag
Njverbj voor Taeke de Jonge
Arjan Prins nieuwe wijkagent Beckum-Oele
Historische roman Beckum
Volksfeesten Oele
Zijlijn, vrijwilligerswerk
Alles over tuinonderhoud, een bloemlezing
Reuring in Stepelo
Persprijs Hengeloos Peil, st. Zomerfeesten
Pitamientjes, jeugd aan het woord
Laatste sporen buurtsuper Attent Beckum
TVO Voetvolley en Volleybal
Skik met bloemschikken
Luk akkefietjes, H.Harry
40 jaar TVO volley 21 juni
BBB-tje
Open tuindagen Beckelo
Wat is’t wat, luchtig kritische column
Paaseieren zoeken, TVO jeugd
Klimspektakel jeugdraad Beckum
Kruisjassen en hartenjagen, eindstanden
Jaarvergadering St.Proggiehoes, positief beeld
Datumbank en Misvieringen Beckum
Gezondheidspost in pastorie
TVO JO19 KAMPIOEN
OOK TVO1 KAMPIOEN EN 3E KLASSER!
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Veel jeugd op de inloopavond MASTERPLAN
Op woensdag 8 mei was is er een inloopavond. Op deze avond konden belangstellenden
informatie halen bij de diverse werkgroepen van het Masterplan. Sport Betaalbaar Houden,
Toekomst Beckumer Gemeenschapsgebouwen en Kleinschalige Woningbouw gaven uitleg
over voortgang en de te bereiken doelen. Een kleine 40 belangstellenden schoven aan en
dachten mee. Met name de jeugdige Beckumers waren goed vertegenwoordigd. Goed om
te zien.
Provincie is om aandacht gevraagd. Om de leefbaarheid van kleine kernen echt te steunen,
is gevraagd om een duidelijk signaal in het komende Provinciale coalitieakkoord, waardoor
we onder andere in Beckum meer ruimte krijgen om passende woningen te realiseren en
daarmee de zelfredzaamheid en leefbaarheid van de bevolking ook serieus nemen. Kleine
kernen verdienen een kleine kernen aanpak is de stelling van de Masterplan groep

Gemeenteraad gaat stemmen over leefbaarheidsinjectie

Op 9 juli stemt de Gemeenteraad over de gevraagde leefbaarheidsinjectie van €175.000.
Deze injectie is bedoeld om de eerste fase van het Masterplan op gang te helpen. Tijdens
de politieke markt van 22 mei sprak voorzitter Johan Harink de raadsfracties toe waarbij
ook gerefereerd werd aan de unanieme steun van de Gemeenteraad aan het Dorpsplan
Beckum/Oele. We rekenen op 9 juli ook op unanieme steun van de fracties.
Heilige Geest parochie komt met taxatie
In de afgelopen maand zijn de betrokken percelen voor toekomstige woningbouw in
opdracht van de Heilige Geest Parochie getaxeerd. De prijs van de gronden zal door het
bestuur van de Heilige Geest Parochie binnenkort worden besproken met de Masterplan
groep.
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Laatste actuele info omtrent Masterplan
Leefbaarheidsinjectie aanbevolen tijdens politieke markt
Op woensdag 22 mei werd door de voorzitter van het Masterplan, Johan Harink, een
vurig pleidooi gehouden voor de in november 2018 aangevraagde leefbaarheidsinjectie.
Johan sprak de Gemeenteraad en College toe en refereerde aan het feit dat we het
Dorpsplan samen met de gemeente Hengelo hebben opgesteld, dat woningbouw daar met
stip op 1 staat en dat er de laatste 15 jaar nog niets van is terecht gekomen. Er was/is
geen ontwikkellocatie. Gevolg: de leefbaarheid van Beckum staat onder druk, nauwelijks
aanwas hetgeen direct zichtbare consequenties heeft op bijvoorbeeld de basisschool. De
klassen van 2019 en 2020 bevatten beiden 7 kinderen, de klas van 2021 kent tot op heden
slechts 1 (een) aanmelding. De komende jaren heeft dit ook voor sport consequenties. Het
tij moet gekeerd worden.
“Het burgerinitiatief verdient daarom steun en deze leefbaarheidsinjectie is daarbij de
eerste stap”, zo maakte Johan duidelijk. “Drie werkgroepen van het Dorpsplan hebben zich
verenigd in het Masterplan en zien een unieke kans voor Beckum om 3 vliegen in een klap
te pakken; betaalbare woningbouw op gang helpen, sportaccommodatie verbeteren en het
op termijn realiseren van een Multi Functionele Accommodatie.”Voor het realiseren van
stap 1, de verhuizing van de sport, is een begroting gemaakt waarbij de gemeente
bijdraagt conform de sportnota, TVO fors zou willen investeren in dit plan, net als de St.
Beckum in oprichting. Dan blijft er nog een gat van € 175.000 euro over. Dit bedrag is in
november 2018 aangevraagd en nu door het College ingebracht als behandelstuk voor de
Kadernota 2020.
Hoe is het vervolg?
Op donderdag 23 mei wordt de leefbaarheidsinjectie met de ambtenaren besproken.
Raadsleden kunnen dan ambtenaren vragen stellen over het plan. Op 12 juni is er
vervolgens de beeldvormende politieke markt concept Kadernota. Het College zegt
hierover: “Wij stellen het op prijs tijdens de beeldvormende politieke markt van 12 juni de
eerste gevoelens van uw raad over de concept Kadernota (red: en dus onze
leefbaarheidsinjectie) te peilen. Tijdens deze politieke markt horen wij graag van uw raad
welke overwegingen en beelden u het college mee wil geven.”
Dan wordt dus helder hoe de verschillende partijen aankijken tegen het instemmen met de
gevraagde leefbaarheidsinjectie.
Reeds betuigde steun
Op zaterdag 2 maart werd op het Masterplan Puzzelbord door diverse partijen steun
betuigd aan het Beckumer initiatief. SP, BurgerBelangen, PvdA, GroenLinks, CDA, PVV,
Lokaal Hengelo en ChristenUnie betuigden hun steun aan het Masterplan.
VVD, ProHengelo en D66 waren in dit stadium nog niet bereid hun deel van de puzzel te
plakken. Of het leggen van het puzzelstuk hetzelfde is als instemmen met de
leefbaarheidsinjectie wordt de komende weken duidelijk.
De kaarten worden geschud
Op donderdag 20 juni gaat het Collegevoorstel over de Kadernota naar de raad, waarna op
woensdag 26 juni de oordeelsvormende politieke markt over de Kadernota wordt
gehouden. Dan wordt duidelijk hoe er gestemd gaat worden. De definitieve stemming is in
de raadsvergadering van dinsdag 9 juli.
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De raadsvergaderingen zijn openbaar en een ieder die dat wil, mag er naar toe.
Vragen?
Indien u vragen heeft over het Masterplan, kunt u die altijd stellen. Dat kan rechtstreeks
bij Johan Harink (voorzitter) of via masterplan@beckum.nl. Ook op Beckum.nl staat de
laatste info.

In memoriam – Herman Bruggeman

Op 30 april is oud pastor Herman Bruggeman overleden op de
leeftijd van 83 jaar.
Pastor Bruggeman was van 1971 tot 1979 als jongerenpastor
verbonden aan Beckum, Bentelo, Hengevelde en Sint
Isidorushoeve. In die tijd heeft hij samen met de jongeren,
zoals
hij
bij
een
interview
eens
vertelde,
alle
kampeerboerderijen in de omgeving gezien.

Van september 1979 tot 1992 was hij pastoor van Beckum en
van 1982-1992 ook pastoor van Bentelo, samen met pastor Buijvoets. Hij is geboren in
Haarle, gemeente Hellendoorn en was de oudste van een gezin met 12 kinderen. De
laatste tijd woonde hij in het Karmelietenklooster in Zenderen toen de communiteit van
Almelo hem niet meer de juiste zorg kon bieden.
Hij was een betrokken pastor en heeft veel betekend voor hen die te maken kregen met
groot verdriet. Een onconventionele pastoor, zoals hij zichzelf noemde. Hij is gegaan naar
en omgegaan met jong en oud. Hij was er voor Beckum en de Beckumers. Wij zijn hem
daar dankbaar voor.
BBB

redactie

Eerst regen tijdens het Koningsdag feest
Maar men liet zich niet kisten!

Koningsdag 2019, ‘ne dag um nooit te vergetten’, zou ene Hekselmesien-Harry
gezegd hebben. Want het was er lang koud en nat in Beckum – en verre
omgeving. Maar de organisatie van de Koningsdag activiteiten liet zich niet kisten!
En de jeugd zeker ook niet.
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Enthousiast nam men in groepsvorm deel aan de aantrekkelijke spelonderdelen. Met
enkele mooi bedachte, eigen gebouwde onderdelen als extra toetje. En in de Hoonhook
tent was er koffie, cake en flesjes ‘opkikker’ drankjes, terwijl uit de Ter Bekke tent (licht en
geluid) vrolijke muziek klonk. BèèntelsKabaal speelde er vrolijk op los en na het Wilhelmus
vanaf het hoofdveld werden traditioneel ballonnen opgelaten. Veel ballonnen kwamen niet
verder dan de bomen voor- en naast de Beukenhof, maar dat mocht hem de pret niet
drukken…

De jongste jeugd genoot van de poppenkastvoorstelling,(foto’s Ursela)
In de sportzaal genoot de jongste jeugd van een poppenkastvoorstelling. Leon Mentink en
Joop Bekkers praatten het hele evenement vaardig aan elkaar. En dat maakte – met de
andere actieve leden van het Konigsdagfeest – de organisatie tot een geslaagd
evenement. De uitgezette fiets- en mountainbikeroutes kenden door het miezerweer (tot
na twaalven!) helaas maar weinig deelnemers, (totaal zo’n 23 deelnemers). Maar de echte
doorzetters spraken van een mooie route. En nadien was het in de tent en later de TVO
kantine best gezellig.

Jan Ottink

Kinderfeesten met PINKSTEREN
Op zaterdag 8 juni is er een leuk kinderfeestprogramma met als thema dit jaar:
EXPEDITIE BECKUM!!! Er zijn tal van activiteiten voor de kleine kinderen maar
ook voor de oudere jeugd. Wij beginnen deze middag met een spetterende color
run. Hiervoor moet je wel een paar dingen meenemen:
- een wit T-shirt
- een zonnebril
- eventueel schone kleding/handdoek
Het gaat zeker weten weer een geweldige middag worden! We zien jullie hopelijk
allemaal op het pinksterfeestterrein om 13.00 uur!
Kinderfeestcommissie
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Goed bezig !!
Dat kun je wel zeggen van de campagne die Oscar Koppelman het laatste jaar
heeft gevoerd en trouwens nog mee bezig is. Oscar heeft drie jaar zitting in het
jeugdbestuur gehad en sinds vorig jaar heeft hij de sponsor -‘portefeuille’ binnen
het TVO voetbalbestuur. En hij laat er geen gras over groeien (dat klinkt nogal
navrant na de lange droogteperiode van vorig jaar, maar afijn…). Nu was het
zeer welkom dat het reclamebordenbestand rond het hoofdveld werd uitgebreid.
Dat was de laatste jaren maar mondjesmaat gebeurd, terwijl nog genoeg ruimte
was voor zo’n 20-30 borden extra. Zoals gezegd, Oscar Koppelman ging
voortvarend op pad, legde links en rechts contacten, had een goed
promotie/verkoop praatje en aldus werden binnen enkele maanden 28 contracten
afgesloten en borden geplaatst. Dat successievelijke borden plaatsen is overigens
nog een heel karwei, waarmee Harrie Jannink en Alfons Derkink zich al vele
weken maandags hebben belast. Daarnaast zijn ook de schermen in de kantine
met sponsorvermelding en uitslagen en standen van alle teams up to date
gemaakt.
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Nou gaat net een situatie ontstaan, dat het hoofdveld in beeld is ‘om te
verhuizen’ in verband met nieuwbouwplannen aldaar. Heb je daar geen last van
bij het aan de man brengen van reclameborden langs het hoofdveld?
Nee hoor, als het hoofdveld verhuist hangen we de borden gewoon langs het
nieuwe hoofdveld, geen probleem dus.

Kun je kandidaatsponsoren altijd overtuigen van het nut van een TVO
reclamebord?

Er zijn best veel bedrijven die TVO/Beckum een warm hart toedragen, dus dat
gaat best wel goed. Bovendien zijn de bedragen die wij vragen zeer redelijk.

Hoeveel borden kun je nog kwijt? Is plaatsing van borden tegen de ballenvangers
een extra optie?

Nog circa 10 borden (achter de goal bij de tennis) en dan zijn we helemaal rond
om het veld. Maar ook onder langs de tribune kunnen eventueel nog behoorlijk
wat extra borden geplaatst worden en ook de beide ballenvangers zijn inderdaad
in beeld. De eventuele verplaatsing van de velden geeft trouwens ook weer veel
nieuwe sponsormogelijkheden, kortom, nog ruim voldoende mogelijkheden dus.

Nog een opmerking dan; het bord bij de hoofdveld ingang met de ‘versleten
tekst’ TVO jubileum 2008, wanneer wordt dat vervangen of minstens qua tekst
vernieuwd?
Oh dat is een goede, nog niet bij stilgestaan, moet dus nog gebeuren. Welkom in
de 3e klasse wellicht?

Even een heel ander onderwerp; bestaat de kans dat je weer – recreatief – gaat
voetballen voor TVO of is dat definitief verleden tijd?
Op dinsdagavond voetbal ik in de zaal, met een zeer leuke groep. Onlangs is al
eens geopperd, om wellicht 1x per maand op een vrijdagavond met bijvoorbeeld
een soort van 45+ team te gaan spelen op een half veld, dus wellicht ….

Oproep van Oscar; ‘als iemand nog 1 of meerdere bedrijven weet, die bij TVO
wellicht wat zouden willen doen qua sponsoring, dan hoor ik dat uiteraard graag!’
Jan Ottink

Serie nieuwe reclameborden langs het TVO hoofdveld
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Kennedy Mars Haaksbergen door Beckum
Dit jaar gaat de route van de Kennedymars Haaksbergen (nieuwe eerste lus van
42 km) onder andere door Sint Isidorushoeve, Beckum en Boekelo. De nachtstop
van de 42 (nachtmarathon) en 80 (Kennedy Mars) km is van 00.45-03.30 uur in ’t
Proggiehoes.
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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

ONTMOETINGSDAG Beckum/Bentelo/Hengevelde/Is.Hoeve

Op woensdag 3 juli organiseren de Zonnebloemafdelingen Beckum, Bentelo en
Hengevelde/St. Isidorushoeve de jaarlijkse ontmoetingsdag voor hun gasten en
iedere ‘oudere’ die daar belangstelling voor heeft. Het is een dag van ontmoeten
en oude bekenden terug zien. Deze dag van gezellig samenzijn wordt dit jaar
gehouden in Café-Restaurant Het Wapen van Beckum. Vanaf 10.00 uur bent u
daar van harte welkom. We beginnen met een kopje koffie met iets lekkers.
Daarna is het tijd voor een overweging, deze wordt verzorgd door Pastor Ogink.
Dan volgt het borreluurtje met aansluitend het diner. Na de middagpauze kunt u
onder het genot van een drankje genieten van een muzikaal
optreden en de loterij. We sluiten af met koffie met…………… De
kosten voor deze geheel verzorgde dag, incl. koffie/thee, drankjes
en diner zijn €30 per persoon, te voldoen bij opgave. Hebt u
belangstelling? Geeft u zich dan zo spoedig mogelijk op bij Truus
Kamphuis, 074-3676521/06-10304973

De Zonnebloem, afdeling Beckum

De Zonnedag
Ook dit jaar is er weer een Zonnedag vanuit De Zonnebloem. Zaterdag 13 juli om
10.00 uur worden jullie verwacht bij ’t Proggiehoes. De dag invulling blijft een
verrassing. We verwachten rond 14.30 uur weer in Beckum te zijn.
Voor opgave voor 1 juli opgeven bij Ria Asbroek (074-3676573/06-22174665) of
Sandra Nales (06-21217984).

De Zonnebloem, afdeling Beckum
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Oelenaar Taeke de Jonge krijgt NIJVERBIJ
De gemeente Hengelo reikte 11 mei de Nijverbij uit aan
de scheidende voorzitter van het Tuindorpbad. Taeke de
Jonge was ruim 25 jaar werkzaam voor het Tuindorpbad.
Hij was een stimulerende kracht die bij veel
werkzaamheden zelf de handen uit de mouwen stak. De
gemeente heeft zijn lange staat van dienst als vrijwilliger
voor Hengelo bijzonder gewaardeerd en onderstreept
door de uitreiking van de Nijverbij.

Even voorstellen…

Mijn naam is Arjan Prins, de nieuwe wijkagent van Beckum, Oele en het
havengebied van Hengelo-Zuid. Een aantal van jullie kunnen aanslaan op mijn
naam als zijnde de voormalige keeper van TVO, een decennium geleden. En de
link naar TVO is nu net een belangrijk punt in mijn (korte) sportcarrière. Ik zal u
uitleggen waarom.
Ongeveer in het jaar 2001 werd
ik benaderd door Jan Wijlens.
Of ik geen interesse had om
keeper te worden bij TVO in
Beckum.
Mede
door
zijn
enthousiasme heb ik de stap
gemaakt om destijds keeper te
worden bij TVO, toen nog
onder de bezielende leiding van
Wim ten Nijenhuis. Zeven
mooie jaren waarin sportieve
hoogtepunten (kampioenschap
naar 4e klasse) als dieptepunten
(degradatie naar 5e klasse)
werden
behaald.
Dat
ik
uiteindelijk in 2008 besloot te
stoppen had niets te maken
met plezier maar meer door een
snel slijtende linkerknie en het
beroep wat ik inmiddels was
gaan uitvoeren, namelijk politieagent. De wisselende diensten maakten het voor
mij ondoenlijk om nog 2x per week te trainen en elke zondag aanwezig te zijn. In
2007 ben ik dus gestart met mijn opleiding tot politieagent in Apeldoorn. Na mijn
opleiding werd ik geplaatst in Zevenaar. Hier heb ik tot 2016 gewerkt als
hoofdagent. In Zevenaar deed ik onder andere de coördinatie van het
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horecateam, aanpak van verdovende middelen en was veelal op de mountainbike
actief bij grootschalige evenementen.
In 2016 kwam de reorganisatie van de nationale politie op gang en kreeg ik de
kans om dichter bij huis te werken. In woon namelijk al ruim 35 jaar in
Haaksbergen. De plaats van tewerkstelling werd Goor, deel uitmakend van het
team Twente-Midden. Al redelijk snel werd mij gevraagd om plaats te nemen op
het PAT (Politie Arrestantencomplex Twente). Niet als verdachte maar als
coördinator van het verdachten-afhandelingsteam. Een team wat dagelijks bezet
wordt door 10 rechercheurs, een hulpofficier van justitie en enkele
ondersteuners. Ruim anderhalf jaar heb ik dit met grote voldoening mogen
uitvoeren, totdat de vacature tot wijkagent mijn pad kruiste. Omdat mijn drang
naar ‘de straat’ mij bezighield, heb ik gesolliciteerd. Ik ben namelijk iemand die
houdt van de avontuur en spanning die op straat te vinden is. Als wijkagent sta ik
voor een nieuwe uitdaging. Als ik mijzelf moet omschrijven in drie kernwoorden;
dan kom ik tot: verbindend, innovatief en benaderbaar. Deze kernwoorden wil ik
graag gaan toepassen in de praktijk.
Mijn doel is om af en toe een bericht te laten plaatsen in BBB om u mee te
nemen in mijn vakgebied en waar ik mogelijk uw hulp bij nodig heb. Ik sta in
ieder geval open voor een kennismakingsgesprek. Mocht u ook een kritische noot
hebben, schroom niet en kom bij mij op de lijn. Mijn mailadres is
arjan.prins@politie.nl. Tevens ben ik te vinden op LinkedIn voor de ondernemers.
Tot slot; Ik ben ervan overtuigd dat dit jaar TVO het kampioenschap binnenhaalt!

Arjan Prins, Wijkagent Beckum/Oele/Havengebied Hengelo-Zuid

Beckum in een historische roman
De auteur van ‘Een waanzinnige reis’
neemt u mee naar Beckum en
Twente in de 16e eeuw. Een
fictief verhaal vol spanning,
muziek en romantiek. U bent
van harte welkom voor een lezing op..

donderdag 13 juni om
20.00 uur in ’t Proggiehoes.
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Volksfeesten Oele
Vorig jaar genoten velen van het
geweldige 100-jarig jubileum. Dit jaar
maken we er net zo’n mooi feest van.
Zo trappen we vrijdag 30 augustus af
met de gezellige feestavond.
Op zaterdag 31 augustus geniet je
van diverse optreden op het binnenen buitenpodium. Dit jaar speelt
Bökkers opnieuw de tent plat. Samen
met andere topartiesten zorgen ze
voor een super festival! Naast een
zinderende zaterdagavond is er ook
een toffe zaterdagochtend en –
middag. Zo vertrekt dit jaar de Steenslagrally weer vanuit Oele.
Zondag 1 september begint met de oldtimerrit en de fietstocht. Voor beiden
worden mooie tochten in de omgeving uitgezet. Deelname is gratis. Aanmelden
voor de oldtimerrit kan via oele.oldtimer@gmail.com. Verder staat het
Grösvolleybal natuurlijk op het programma. Met Tractor-Factor kun je je
behendigheid testen op een nieuw parcours. Ook de nodige (live-)muziek en
vermaak voor de jeugd ontbreken niet. Het weekend wordt feestelijk afgesloten
in de tent.
We hebben nog veel meer in petto, voor de rest van het programma kijk je op
www.volksfeestenoele.nl.
Via
facebook.com/volksfeestenoele
en
instagram.com/oelevolksfeesten blijf je op de hoogte van de laatste nieuwtjes.
Tot ziens op 30, 31 augustus en 1 september!

Volksfeesten Oele

Zijlijn… vrijwilligerswerk
Het begon maandagmorgen al vroeg. Voor 8 uur werden de stellingen die zaterdag waren
opgebouwd voor een sportfestijn weer afgebouwd. Afbreken mochten we van Johan niet
zeggen. Tegen 9 uur kwam de maandagmorgenploeg (wekelijks) met het in orde brengen
van de gebruikte voetbalbalvelden en aanliggende percelen. Datzelfde veld wordt geregeld
gemaaid en belijnd. Dan heb ik het nog niet gehad over het sproeien bij langdurige
droogte. Dat is een hele klus. Het opbouwen van de sproeierstangen en -slangen. De
sproeiers worden meerdere keren per dag verzet. Dit hele verhaal gaat alleen maar over
voetbalvelden. Ik wil hiermee aangeven dat er een hele batterij mensen nodig is om het
spelletje in stand te houden. Ook de pastorietuin wordt regelmatig via een vast patroon
gemaaid. De Bobploeg zorgt er onder andere voor dat het rond de kerk en ons 'erf' (de
Beukenhof) netjes blijft. ‘t Proggiehoes wordt in stand gehouden door alleen vrijwilligers,
en hoe! Ik heb er vast wel wat vergeten maar mede namens de bewoners van Beckum,
alle vrijwilligers bedankt!

Rie Menkehorst
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Aantal nuttige tips en wetenswaardigheden van de natuur,
beschouwingen door een ’nieuwe Beckumer”!
BIODIVERSITEIT: tuinonderhoud mag best

iets minder ‘netjes’!

Laatst had ik een praatje met onze alleraardigste buurman aan de Borgelinkstraat, waar
wij sinds december 2017 wonen. ‘Ie hebt ok wa veul onkruud in ’t grös stoan!’ was zijn
openingszin. Dat zette mij aan het denken. Het deed me denken aan de tijd dat mijn
oudtante Janne Keppels, Beckumerschoolweg 22, nog leefde en mij ruim na de dood van
oudoom Jan behoorlijk in paniek belde en zei: ‘Gijs, je moet snel komen, want er staan
allemaal paardenbloemen in het gazon! Wat moeten de buren wel niet denken!’
Het gaat niet goed met de biodiversiteit in Nederland. Uit insecten- en vogeltellingen is
gebleken dat het aantal soorten insecten maar ook de aantallen insecten (behalve dan
natuurlijk de mug, teek en Eikenprocessierups) sterk afnemen. Met de afname van
insecten volgt ook een afname van insecteneters, zoals vogels, amfibieën en diverse
zoogdieren. Aan de natuur is te merken dat klimaatverandering en overbevolking zijn
sporen nalaat.
Alhoewel ik ook veel goede voorbeelden in mijn directe omgeving zie, vergeten we vaak
toch vaak onze eigen tuin, die er altijd ‘kaant bie’ bij moet liggen en voor mensen die daar
geen tijd voor hebben als het even kan zo onderhoudsvriendelijk moet zijn. Alle tuintjes bij
elkaar opgeteld gaat het in Nederland om toch behoorlijk wat oppervlak! Wandelend door
Beckum zie ik diverse geharkte borders, kort gemaaid gras zonder onkruid, weinig tot geen
blad in de tuin en plantensoorten, die netjes op de juiste plek staan. Alhoewel Beckum
mooi landelijk gelegen is met best grote tuinen, toch relatief veel oppervlak aan terrassen
en bestratingen, grindtuintjes en diverse overkappingen. De blaadjes worden nog voor het
winterseizoen verwijderd. Hoe komt het dat we denken dat dat onderhoud van tuin en erf
moet op de traditionele wijze waarop we het nu doen, zeker vanuit het daglicht van
biodiversiteit en bijvoorbeeld problemen zoals de Eikenprocessierups bezien?
Vakgroep Wilde Weelde heeft recentelijk onderzoek gedaan en daaruit blijkt dat je – als
het puur gaat over biodiversiteit (natuur) en klimaatadaptatie – je tuin maar beter niet – of
zo weinig mogelijk moet onderhouden. Brandnetels en Braam in de tuin zijn eigenlijk
perfecte waardplanten voor diverse vlinders, overwoekering van de bodem door een goed
bladerdek en niet verwijderd blad zorgen voor koeling op de bodem (beter
droogtebestendig), een rijker insectenbestand en meer bodemleven. Achtergelaten stenen,
potten met stilstaand water en oud verrot brandhout zorgen op hun beurt weer voor een
kraamkamer voor insecten, die op hun beurt weer vogels, egels, amfibieën en kleine
knaagdieren aantrekken. Niet dat ik adviseer dat iedereen dan z’n tuin maar NIET moet
onderhouden, maar het zet toch te denken en een beetje ‘bewuster’ onderhoud mag best!
Gezien de opmerking van mijn buurman en Tante Janne destijds lijkt het me dat we dan
wel iets zullen moeten doen aan onze interpretatie van ‘netjes’, ‘onkruid’ en ‘ongedierte’ en
ons zeker niet moeten laten leiden door wat wij denken wat onze buren van ons
tuinonderhoud zouden kunnen vinden…. De eikenprocessierups is naast een gevolg van
klimaatverandering zeker ook een gevolg van een verstoord biologisch evenwicht. Als er
onvoldoende diersoorten zijn die die processierups eten en wij condities voor die rups op
kale eikenstammen op gemaaide bermen in de zon zo optimaal mogelijk maken, dan krijg
je een plaag. Soorten die graag een eikenprocessierupsje eten, zijn bijvoorbeeld de Roofbij
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en de Roofwesp. Maar als de kraamkamers voor die, maar ook andere insecten ontbreken,
dan is er geen houden meer aan. Ik stel voor: accepteer tot op zekere (veilige) hoogte
bijvoorbeeld Klimop in eiken, maai eens wat minder, accepteer wat meer dood hout en
takken op de bodem en zorg voor een wat rijkere struiklaag onder de bomen, voordat we
alleen Koolmees en Pimpelmees met de zware taak van onze processierupsbestrijding
opzadelen. De eikenprocessierups komt namelijk in bossen niet of veel minder voor.
De reden van mijn artikeltje is, naast dat het mijn vak is, mensen in Beckum te bewegen
tot een net iets andere aanpak, een andere mindset of ‘omdenken’ wat tuin- en
landschapsonderhoud betreft. Hierbij mag u uiteraard voor uzelf bepalen tot op welke
hoogte u dat nog als acceptabel ervaart en welke maatregelen/ingrepen u eventueel in
overleg met uw adviseur ziet zitten. Om een stukje natuur in je tuin te halen en bij te
dragen enkele vrijblijvende tips en adviezen:
1. Gebruik liefst helemaal geen bestrijdingsmiddelen, tenzij er gevaar is voor de
gezondheid (wespennesten in huis of nabij school bijvoorbeeld);
2. Zorg voor minder bestrating (en grind) in de tuin of op het erf. Bestrating neemt geen
water op, biedt geen koeling in de zomer (bloedheet) en heeft geen enkele
toegevoegde waarde als het over biodiversiteit gaat. Dat beplanting meer onderhoud
nodig heeft, is eigenlijk onzin als je kijkt naar het onderzoek van Wilde Weelde. Geen
onderhoud zou immers ook een optie zijn. Onze interpretatie van geordendheid ligt
zuiver aan onze interpretatie ‘hoe dat onderhoud zou moeten’ en ‘wat wij als
acceptabel, geordend en netjes ervaren’. Durf, laat gaan en geniet (en haal weg wat
je niet mooi vindt);
3. Gebruik liefst geen hark of cultivator (drietand) bij tuinonderhoud. Schoffel zo min
mogelijk. Wiedt ongewenste planten uit de border, schud het zand van de wortels en
laat het in de border liggen. Het onkruid droogt uit en wordt opnieuw door
bodemleven ‘gerecycled’;
4. Voor een beplantingskeuze is het raadzaam om plantensoorten te kiezen met een
hoge pollen- en nectarwaarde op Imkerpedia (op te zoeken met Google) met
uiteenlopende bloeitijden. Het is niet alleen de Bij die ervan profiteert, maar ook veel
andere insecten. Zet borders (naast eventueel wintergroen) er vol mee, zodat de
planten mannetje aan mannetje kunnen groeien en onkruid minder kans krijgt. Zorg
voor een jaarrond bedekte borderbodem: zomers met planten, struiken en bomen,
s’winters ook met gevallen bladeren. Een onbedekte (geharkte) bodem is alleen maar
vatbaar voor droogte en herbergt weinig bodemleven;
5. Sla de winterbeurt over. Hark of blaas blad van gazon (en evt. verharding) in de
border en verwijder het pas in het voorjaar ruw (zeker niet alles hoeft weg geharkt te
worden). Dat wat bodemleven in de bodem gedurende de winter en vroege voorjaar
op kan nemen, zorgt voor verrijking – en een betere structuur van de bodem,
eventuele overwinteringsplekken voor bijvoorbeeld egels (als je geluk hebt) en een
beter bodemleven. Eikenblad verteerd wel degelijk, maar alleen langzamer;
6. Maai zonder vangbak achter de grasmaaier, tenzij je het gras twee kontjes hoog hebt
staan natuurlijk. Bij regelmatig maaien is het gemaaide gras na één dag, eventueel
twee dagen niet meer zichtbaar (weggewaaid of opgenomen in de bodem).
7. Plantenbakken of verhoogde borders liefst zo min mogelijk toepassen. Water dat op
straat valt, kan er niet naar afstromen en juist plantenbakken zijn dubbel gevoelig
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8.
9.

10.

11.

12.

13.

voor droogte, hetgeen ervoor zorgt dat er in tijden van droogte juist meer water
gegeven moet worden. Laagtes zijn beter. Die kunnen het overschot aan water
bufferen en zijn het minst vatbaar voor droogte;
Koppel dakwater af van de riolering en houd het vast, hetzij in de bodem, hetzij in een
regenton om later te gebruiken om de planten water te geven;
Sluit schuren, stallen, eventueel huizen daar waar toegestaan niet hermetisch af, maar
sta toe dat bijvoorbeeld de huismus, spreeuw, kerkuil, boerenzwaluw en huiszwaluw
onder bijvoorbeeld een dakpan of in de nok een geschikte nestplaats kunnen vinden.
Dit geldt ook voor gaatjes in onbehandeld hout. Laat deze waar toegestaan open voor
bijvoorbeeld insecten zoals de Metselbij. Uiteraard kan een kunstmatig insectenhotel,
vogelhuisjes of een mussenflat (verkrijgbaar bij menig tuincentrum) ook uitkomst
bieden;
Zorg voor dood hout in de tuin. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een sierlijke
houtstapeling, maar ook vlechtmatten van wilgentenen of takkenrillen tussen palen
bieden uitkomst; Dood hout is de beste kraamkamer voor insecten, amfibieën en
kleine klaagdieren, maar ook paddenstoelen, zeker als het hout tot op zekere hoogte
mag rotten;
Niet ieder kruid is onkruid. Onkruid is alleen kruid, dat je niet wilt hebben (zuiver
afhankelijk dus van onze eigen interpretatie). Het is soms erg leuk om éénjarigen en
tweejarigen of andere verwilderingssoorten in borders te laten staan. Denk
bijvoorbeeld aan Vingerhoedskruid, Keizerstoorts, Teunisbloem, Maarts Viooltje,
Kruipend Zenegroen, Lelietje der Dalen, Klaproos, etc.) En ja, ook koeien lusten best
een paardenbloemetje en de (esthetische) functionaliteit van het gazon mét
paardenbloemen en madeliefjes heeft er eigenlijk niet onder te lijden;
Klimop in bomen is niet per definitie slecht voor een boom. Sterker nog: het geeft de
Eikenprocessierups minder kans, mede omdat het ook nestmogelijkheden voor vogels
biedt en veel insecten aantrekt. Pas tot lichte bestrijding overgaan als de klimop tot
ver in de boomkroon reikt en er door windgevoeligheid kans is dat de boom omwaait
(in bewoond gebied bijvoorbeeld). Dan nog beheersen door de dikste ranken van de
klimop onder door te zagen (maar zeker niet álle ranken!). Dit komt dus meer neer op
de Klimop in verband met veiligheid in toom houden, maar zeker niet ‘vernietigen’;
Ik hoor vaak mensen met jonge kinderen zeggen: ‘is die plant niet giftig?’ Ik antwoord
dan vaak: ‘geef u uw kind wel voldoende te eten?’ Het klopt inderdaad dat sommige
plantensoorten giftig zijn. Denk aan Taxus en Vingerhoedskruid, maar dat zou geen
reden moeten zijn die soorten niet in onze tuin te tolereren. Dan blijven we bezig. We
hebben de aarde samen met andere organismen in bruikleen en we zullen die aarde
zo goed zo kwaad moeten delen (alhoewel de mensheid wel wat uit zijn voegen
barst). Beter is het kind te leren dat die plant niet eetbaar is (en andere planten juist
weer wel). De Brandnetel geeft irritatie op de huid, maar kapot gewreven blaadjes
van de Hondsdraf haalt die prik weer weg en het gele sap van de Stinkende Gouwe
helpt goed tegen wratjes. Nieuwe brandnetelscheuten (de topjes) kun je gewoon ‘uit
het veld’ eten. En aan de braam zitten stekels, maar bramen zijn juist ook
superlekker!
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Er was ooit eens een boer in de omgeving Haaksbergen, die aan me vroeg: ‘woar bun ie
veur: de boer’n of de natuur?’ Steevast antwoord: voor beiden. De boer kan niet zonder
natuur en de natuur (het Twentsche Landschap) niet zonder boer.
Biologisch evenwicht met een optimale biodiversiteit, dat is waar het om gaat. En daar
kunnen we met z’n allen samen wat aan doen.
Als ik de volgende keer nog eens weer een praatje in de buurt heb, dan hoop ik vaker
gesprekken te voeren, waarbij mijn buurman of buurvrouw zegt ‘wat heb ie toch mooi
völle soort’n in oe grös!’ of ‘heb ie a seene da’k huusmuske oonder ’n dak heb zitt’n?’ Dat
scheelt mij weer een hoop getyp ;-)

Gijs Nijhof, Adviseur Groen, Natuur en Landschap

Reuring in Stepelo
Dat was er zeker op 18 en 19 mei. Bij erve Knippert waren zaterdags veel
bezoekers tijdens de open dag. Vele auto’s stonden netjes geparkeerd langs de
Hulstweg. Er waren toespraken over onder andere vormen van dagbesteding, ook
voor kleine groepen. Er was champagne en de mensen vermaakten zich
opperbest bij stralend weer. Marga gaf een interview weg voor Sternet en
accordeonmuziek verhoogde de sfeer. Kortom; er werd nog eens benadrukt dat
erve Knippert gastvrij plek heeft voor oudere mensen, die er dagdelen kunnen
doorbrengen. Al dan niet door ook nog eens met kleine werkzaamheden een
bijdrage te leveren aan het wel en wee van de zorgboerderij.
Enkele kilometers verderop aan de Beckumerweg was zondags ook een soort
open huis, maar dan anders. Bij erve Oarnink(Goselink) speelde de
Haaksberger Harmonie enkele concerten met de verschillende orkestonderdelen in de grote kapschuur. Honderden belangstellenden waren per auto
of fiets naar Oarnink getogen. Op het ruime erf stonden banken en stoelen
gereed en koffie of thee werd gratis verstrekt. Pilsje was ook verkrijgbaar.
Bekende en minder bekende melodieën en evergreens klonken over het erf, er
werd geklapt en mee-geneuried bij liedjes als Marmer, Stein und Eisen bricht. En
ook de slagwerkgroep (plearstökskes) deed haar best. Volop geneuglijkheid dus
bij de nostalgische klanken die over erve Oarnink werden uitgestrooid. Daar kon
een licht dreigend buitje op het eind niets aan afdoen.

Jan Ottink

Stichting Zomerfeesten Beckum genomineerd voor

PERSPRIJS HENGELOOS PEIL

Stichting Zomerfeesten Beckum is tijdens politiek café Hengeloos Peil
genomineerd voor de Persprijs 2019. Dit omdat de stichting al honderd jaar een
feest weet te organiseren waar niet alleen het hele dorp voor uitloopt, maar
waarvoor ook mensen uit de (verre) omgeving naar Beckum komen. De blij
verraste voorzitter Ben ter Avest nam de nominatie in ontvangst.
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De Persprijs is een initiatief van De Twentsche Courant Tubantia,
RadioHengeloTV en Schouwburg Hengelo. De prijs wordt dit jaar voor de tweede
keer uitgereikt en is bedoeld om organisaties en stichtingen die een positieve
bijdrage leveren aan Hengelo en haar inwoners in het zonnetje te zetten. Bij de
Persprijs gaat het namelijk niet om de beleidsmakers, maar om de gangmakers in
de gemeente.
Stichting Zomerfeesten Beckum is volgens de makers van het programma zo’n
gangmaker. Met hulp van honderden vrijwilligers weet de stichting elk jaar een
prachtig feest te organiseren met een aansprekend programma. “Het
Pinksterfeest belooft dit jaar weer een succes te worden”, zei voorzitter Ben ter
Avest, die met een smoes naar het programma was gelokt. “Wij hebben als
insteek dat het in eerste instantie een dorpsfeest moet zijn voor alle inwoners van
Beckum, voor ouderen en kinderen.” Daarbij kan de stichting rekenen op hulp
van vele vrijwilligers. “Beckum op z’n best”, aldus Ben. Presentatoren Gerard
Smink en Esther Rouwenhorst waren het daarmee eens: “Waar een kleine
gemeenschap groot in kan zijn. Iedereen draagt bij, vandaar de nominatie.”
Op maandag 17 juni wordt de Persprijs, in de vorm van een juryprijs en een
publieksprijs, uitgereikt. Vanaf
begin juni kan iedereen zijn of
haar
stem
uitbrengen
op
Stichting Zomerfeesten Beckum
en wel via een stemformulier dat
tegen die tijd op de website van
de Tubantia verschijnt. Stichting
Zomerfeesten Beckum neemt het
op
tegen
zeven
andere
genomineerden,
waaronder
Stichting Tuindorp, Voedselbank
Midden-Twente en Poppodium
Metropool. Vorig seizoen ging de
juryprijs naar De Slinger Hengelo,
het muziek-festival BAM! was de
favoriet van de stemmers en
mocht
de
publieksprijs
in
ontvangst nemen.
Belangstellenden
kunnen
de
uitreiking van de Persprijs op 17 juni
bijwonen in Brasserie So Nice.
Hengeloos Peil begint om 19.00 uur.
BBB redactie
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Pitamientjes….. de jeugd aan het woord!
In deze BBB Mirthe Exterkate aan het woord. Onder het genot van een beker
chocolademelk hebben wij gezellig gekletst. Mirthe staat op de foto op haar
favoriete plek in of om de school. Veel leesplezier.
Stel je eens voor; naam – leeftijd – welke groep:
Mirthe Exterkate – 11 jaar – groep 6 bij juf Leslie en juf Josephine.
Hoe ga jij meestal naar school, en moet je ver naar school?
Ik moet een beetje ver naar school. Zomers met de fiets en in de winter met de
auto.
Wat is je favoriete vak op school en waarom?
Knutselen en gym. Omdat je met knutselen zelf allemaal dingen mag maken en
gym omdat je lekker kunt bewegen.
Doe je aan sport?
Ja ik doe aan turnen. Ik zit bij V en K in Haaksbergen. Mijn favoriete onderdeel is
de balk en de brug.
Zou je wel een andere sport willen doen?
Dat weet ik nog niet. Eigenlijk vind ik turnen super.
Wat zijn je favoriete hobby’s?
Knutselen. Ik maak hele grappige dingen. Voor verjaardagen maak ik kaarten. Je
weet wel van die 3d kaarten.
Minder snoep en meer fruit…..is gezond voor kinderen, wat vind jij?
Je mag best snoep eten. Niet te veel. Want dan krijg je een dikke buik. Als je
teveel eet is dat niet goed
voor je. Snoep met een
nootje erin vind ik niet
lekker. Wij denken toffee!
Jullie hebben een hele
lieve grasparkiet.
Hij heet SKY. Mooie naam
voor een beestje dat veel
vliegt. Hij praat ook veel. Hij
zegt nu ook Hi poepie. Ik
had een konijn die is
overleden, hij heette Charlie.
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Buitenaf wonen jullie mooi met veel ruimte, zou je dichterbij school
willen wonen?
Als ik uit het raam kijk dan zie ik bos. Soms speel ik wel in het bos. Ik vind het
prima zo. Ik hoef niet zo dicht bij school te wonen.
Hoe gaat het met jouw zussen, op welke school zitten ze?
Het gaat goed met ze. Wij spelen veel samen. Dat is leuk. Wij spelen het liefst ….
knutselen!
Wat doe je het liefst met het gezin samen?
Het allerleukste is om naar een pretpark te gaan of naar een dierentuin.
Hellendoorn is het laatste pretpark waar wij geweest zijn.

Dank je wel Mirthe voor dit leuke gesprek, Petra

De laatste sporen van wat ooit
een buurtsuper was….
Ja, het gaat veranderen in het Beckumer centrum bij het pand van Schoot.
Jarenlang stond de tekst van de voormalige Buurtsuper Attent op de gevel. Toen
de exploitatie werd overgenomen door een ander tweetal ondernemers, prijkte de
tekst Laarmos Buurtsuper Attent op de gevel. Maar die ondernemers zijn vele
jaren geleden al gestopt met de buurtsuper winkel…
Echter, de tekst werd niet aangepast, of beter gezegd verwijderd. Menigeen
verwonderde zich over deze ‘impasse’.
Inmiddels is het hele pand verkocht, Gert en Francis zijn verhuisd
(overgestoken!). En ongetwijfeld zal de ‘nostalgische tekst’ op de gevel binnen
afzienbare tijd verwijderd zijn, nemen we aan…

BBB redactie

TVO-Voetvolley-en
Volleybaltoernooi
Lieve sporters, niet-sporters en restanten. De makers
van het TVO-Beachsoccer zijn terug, en hoe: 12 juli
2019 is het TVO-voetvolley en Volleybal toernooi! De
drie kernelementen gezelligheid, een versnapering en
sportiviteit zijn uiteraard weer aanwezig voor een
onvergetelijke dag. Daarnaast zijn Binky en Pegel van
de partij om het terrein en de feesttent te voorzien van
muzikale pronkstukken. DUS! Geef je snel op in een
team van min. 4 personen; beachsoccer@tvovoetbal.nl.
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Skik met bloemschikken

Wat kan de man anno 2019 nou nog geven op moederdag om toch nog een
beetje origineel te zijn? Ilse Pot heeft daar de oplossing voor. Onder het genot
van een biertje hebben deze mannen iets met bloemen geschikt. Ach, bunt dee
kearls ok ’n aomd bie ‘t meanske vot.

Luk akkefietjes

‘Van ’t vleis van’ vetgemest mutje et ie aln’s op tot leste butje’. Warachtig, disse sprökke
dear heel wat stof opweij’n. Ik har dit in de veurige BBB al schreem’n en kreeg van zonne
dialectschriever van naam; PenlikkersPetrientje bod, um de sprökke op te stuur’n nor de
Internationale Sprökk’n Symposium. Ok wal in de literaire agrarische kringen geneumd as;
‘Gooit eroet, want mon’ ettie wear dreuge stoet’.
Het zol poo wisse bes is kö’n wean, da’j in de prie’s valt, dear Petrientje bescheet. Good, ik
dear’n breef met de sprökke erin in’anvelop -plakken d’r ne poszeagel op- in de busse.
Krieg ik twee wekke later ne terugbreef. ‘De jury van het Sympoesium heef beslott’n dat
jouwne sprökke gehonireard wodt met ne earvolle königing. Het wödt akkedeard as ne
heuglijke biedrage in het litilaire spectrum van het heed’ndaagse schriefnivo’.
Noe, doar koon’k ’t met doon, dat koon’k.. En mar woch’n en woch’n op dee pries!
Ik heb dat Sympoesium ne wekke later efkes via ‘n kuierdroad opgetelefoneard. In mien
heugste hooghaarlemmerdieks vreug ik; “heben gullie al ne fleenke pries veur miene
litilaire biedrage in kop zitt’n?”. En achter oet de strotte leet ik bliek’n, dat ze mie nig
veur’n gek hoom’n te hool’n, want dan waar’n ’t acherbakse kniepköttels.
“As t’r nig iets van de klèène pries keump, kö’j ’n heel’n kroam in’t gat stekk’n en ma’j
miene sprökke wal in’t fnüs gooi’n”. Ik wön deurverboon, mos ne menute woch’n, nog ne
menute en ton he’k van hellighèèd ’n hoarn op ‘n haak’n smet’n.
Want een achterbaks drietebuul’n volk toch, dat was eens mer nooit wier!

HekselmesienHarry
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40 jaar TVO Volleybal

Op vrijdag 21 juni bestaat TVO Volleybal 40 jaar. Dit wordt gevierd in ’t Geertman
met onder andere een demo wedstrijd tussen de eerste divisie teams van Apollo
8 en Dynamo Tubbergen. Daarna is er feest in de kantine met medewerking van
Binky en Pegel. Leden en oud-leden van TVO Volleybal worden van harte
uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Inloop voor de demo wedstrijd is 19.30
uur. Aanmelden kan via 40jaar@tvovolleybal.nl

BBB-tje

Gevraagd; scholier voor tuin en alle voorkomende werkzaamheden, in Beckum.
Uren in overleg. Tel.06-13084613

Tuin Beckelo Open Tuindagen
Onze tuin is ongeveer 2400 m²,
bestaande uit een siergrassentuin,
moestuin en enkele borders in
kleur met her en der zitjes. Kom
langs, de koffie staat klaar.

15 en 16 juni, 7 juli, 4 augustus, 8
september van 10.00-17.00 uur.
Tuin Beckelo ligt aan de
Beckumerstraat 460 in Boekelo.
Op afspraak kan ook, mail ons dan: tuinbeckelo@gmail.com.

Lambertus en Elly Roelvink

Wat is’t wat….
Zeg dat wel. In de euforie van het succes, dat Ajax geboekt heeft in de
Champions League, werd de ploeg in de nationale en internationale pers geroemd
om haar frivole spel. Grappig ook, dat men bij fanatieke supporters van ploegen
als bijvoorbeeld ADO Den Haag die per definitie alles wat niet Haags is haten en
negatieve opmerkingen maken. Gedreven door jaloezie en afgunst zeg maar.
Vraag: ‘Gun je Ajax dat succes?’ ‘Nou nee, die 020 ploeg zegt me niets, heb ook
niet gekeken’. ‘ik hoop alleen op succes voor mijn geelgroene club, met die
Amsterdammers heb ik niets te maken’, zijn dan van die bitse uitspraken. Van dat
volk, waar de leegheid en afgunst uit de ogen straalt!
Nog zo’n goeie, waarvan je je afvraagt of het onnozelheid is of grenzeloos
vertrouwen in een teamprestatie. In de krant staat regelmatig een beschouwing
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over de prestatie van een club; kampioenskansen of vrezen voor degradatie? Dan
geeft de clubman, vaak trainer of aanvoerder, een mening weer, waaruit vaak
optimisme uitstraalt en ‘de vooruitgang in het spel’ zichtbaar is. Drie weken
geleden ongeveer stond een interview met een trainer in de krant. Na een
redelijk begin was zijn team (spelend in de 4e klasse) weggezakt naar de laatste
plaats. Dat had vooral als oorzaak ‘dat door schorsingen en blessures de ploeg
tijdelijk verzwakt was’. ‘Maar als we binnenkort weer volledig zijn, halen we
punten, ben ik van overtuigd. Wij horen met onze kwaliteit zeker niet in de 5e
klasse, zelfs laag in de 4e klasse zijn we feitelijk te goed voor…’ Je kunt dit
ongeloofwaardig optimisme noemen, met alle respect. Want de hekkensluiter
verloor daarna 5 partijen op rij en naast de uitslag stond geregeld een rood vakje
(rode kaart). De degradatie is inmiddels een feit, toch sneu.
Nog iets over sporten. Nou ja sporten, meer MVB (Moeizaam Voort Bewegen).
Een trimmer had zich ingeschreven voor 10 km hardlopen. Komt ie bij de finish
en klokt een tijd van 1.14 uur. Hijgend; ‘Tjee dat viel tegen, kreeg na een uur
kramp in de benen’. ‘Tjaa’ zei een slimme omstander droog, ‘had je maar harder
moeten lopen, was je binnen het uur gefinisht.
Heel andere kost maar ook vermaak, nou ja vermaak! Het Eurovisie Songfestival
is een mega-zangevenement met zo’n 200 miljoen kijkers, wordt gezegd. Dan
wordt beoogd om het volk inderdaad te vermaken. Maar zelden is de kritiek tot
zo’n zeldzaam hoogtepunt gestegen als dit jaar. Ja, ja, het is veel circus, veel
hopeloos glitter, blik en oogverblindende lichtshow. Waarbij het live zingen maar
mondjesmaat wordt bedreven. De zielige kras- en schor gemompel-show van de
voddengroep uit IJsland – die ook nog de finale haalden(!) was nu een
dieptepunt. Net als de act van het vliegende bezemsteel drietal. Maar absoluut
dieptepunt was ‘het oude vrouwtje’ Madonna. Zo vals als een kraai zong ze het
eerste nummer en zette zich wereldwijd te kijk. Oh ja, er was ook een winnaar;
Duncan Laurence zong een bijzonder apart en bescheiden liedje, alleen, met een
piano. Hij zette al die donder-en-bliksem-acts te kijk. En hij komt uit Nederland.

Knitto

Paaseieren zoeken in Beckum

Wat was de paashaas weer druk geweest in Beckum. Zij heeft weer flink haar best gedaan
om de paaseieren te verstoppen. Woensdagmiddag 17 april waren de jongste leden van
TVO weer druk aan het zoeken naar de verstopte eieren in het bos dichtbij school.
Wat een zoektocht. De jongens en meisjes hebben flink hun best gedaan en bijna alle
eieren zijn terug gevonden. Er was ook 1 gouden ei en deze is gevonden door Vivian
Mentink.
Ook kwamen er nog twee paashaasje om te trakteren op lekker chocoladepaaseitjes en
snoepjes. Volgend jaar zal de paashaas weer haar best doen om een goeie verstopplek te
zoeken voor de eieren. In juli is er een activiteit gepland voor de leden van TVO die in
groep 8 zitten.
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Klimspektakel door de JEUGDRAAD BECKUM

oftewel; Ninja Warrior

Seizoen kruisjassen en hartenjagen
Na 16 speelavonden zit het kaartseizoen er weer op. We eindigden met 26
spelers, een mooie opkomst. Medio september start het nieuwe seizoen weer,
hopelijk met dezelfde deelnemers. Voor nu iedereen een fijne vakantie.
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Eindstand TVO-kruisjascompetitie
1. G. Asbreuk
36948
2. H. Rupert
36523
3. J. Asbroek
36518
4. T. Wijlens
36325
5. J. Bauhuis
35877
6. H. Jannink
35599
7. H. Wijlens
35536
8. D. ten Voorde
35435
9. F. Eising
35426
10. F. Bauhuis
34977
11. B. Scholten
34870
12. C. Koppelman
34865
13. A. Derkink
34861

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

L. ten Barge
M. Wielens
M. Waanders
A. ten Barge
H. Nijhuis
J. Exterkate
F. Jannink
L. Rupert
H. Exterkate
R. Menkehorst
A. Rupert
O. v.d. Sloep
W. Noordink

34697
34595
34595
34586
34291
34125
34.097
33962
33914
33770
33495
32721
32638

Eindstand TVO Hartenjagencompetitie
1. C. Asbroek
1482
2. C. Bauhuis
1540
3. G. Wielens
1551
4. M. Dijkhuis
1560
5. T. Mentink
1585
6. G. Wientjes
1621
7. M. Ordelmans
1621
8. R. Engelbertink
1661
9. T. Westendorp
1702

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

A. ten Have
E. Keppels
L. Vaanholt
T. ter Avest
D. Asbreuk
W. Pot
R. Verberne
G. Waanders
J. Blauw

1716
1723
1735
1750
1807
1843
2054
2094
2238

Kruisjassen (allemaal heren dit jaar): v.l.n.r. Theo Wijlens, Geert Asbreuk (’n Rondeel), Harrie Rupert
Hartenjagen (allemaal dames dit jaar): v.l.n.r. Carla Bauhuis, Carola Asbroek, Gerrie Wielens
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Jaarvergadering Stichting ’t Proggiehoes
Woensdag 15 mei j.l. heeft in t Proggiehoes de 2e jaarvergadering van Stichting
’t Proggiehoes plaats gevonden. Zo’n 30-35 geïnteresseerden waren aanwezig
om te horen hoe 2018 organisatorisch en financieel verlopen is.

Aaron Leferink nam namens de stichting het woord om de mensen bij de praten.
De stichting is meer dan tevreden hoe het afgelopen jaar verlopen is. Mensen
weten ’t Proggiehoes goed te vinden. In 2018 is er ruim 350 keer gebruik
gemaakt van t ’Proggiehoes. Hierbij zijn in totaal 216 vrijwilligers ingezet. Dit
aantal is nog los van de verenigingen die zelfvoorzienend zijn. Op een paar
verenigingen na regelt iedereen zijn eigen bijeenkomsten en dat loopt goed.
Louis Nibbelink heeft namens Wat de Pot schaft een korte presentatie gehouden
over dit nieuwe initiatief voor Beckum en Oele. Mooi om te zien dat ook zoiets in
’t Proggiehoes kan en dat het hele team en de bezoekers hier enthousiast over
zijn.
Qua onderhoud heeft het bestuur ervoor gekozen om geen grote investeringen te
doen zoals het vervangen van de vloer in de grote zaal. Dit om te voorkomen dat
er nu veel geld uitgegeven wordt en over een paar jaar t ‘Proggiehoes gaat
sluiten. Tafels en stoelen zijn wel vervangen omdat deze erg slecht waren en mee
kunnen naar een nieuwe locatie. (waar dit dan ook mag zijn.)
De “tuin” achter t ‘Proggiehoes is aangepakt en tevens is er een mooi hekwerk
geplaatst wat vanuit Beckum gedoneerd is.
Op dit moment is het bestuur in gesprek met HGP over het buitenschilderwerk en
het vervangen van kapotte ramen I.s.m. Raymond Pot beschikt ’t Proggiehoes nu
over een slimme thermostaat zodat de ruimtes tijdig lekker warm zijn. Dit levert
een besparing van energie op en belast de vrijwilligers minder omdat we dit
vooraf kunnen programmeren o.b.v. de reserveringen.
Financieel gezien draait t’ Proggiehoes goed. Lobke heeft een korte uitleg bij
financieel verslag gegeven. Er is een voorziening getroffen dat in geval van
sluiten van ’t Proggiehoes we de mensen alle gekochte munten kunnen
terugbetalen.
Het was een korte vergadering en na afloop werd met de vrijwilligers gezellig
nagepraat aan de bar
Marianne ter Bekke

Datumbank
6 juni
7 t/m 10 juni
13 juni

Ett’n wat de pot schaft | Aanvang 16.00 uur in ’t Proggiehoes*
Pinksterfeesten Beckum, 100 jaar jong
Lezing ‘Een waanzinnige reis’ | Aanvang 20.00 uur in ‘t Proggiehoes
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14 juni Toneelvereniging Levenslust | ’t Löp wa lös show, aanvang 20.00 uur
15 juni Oud papier
15 juni Erve Geurts, Oele | Zomerfair/Open dag, van 11.00-16.00 uur
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*
7 juli Schoolverlatersviering | H. Blasius, aanvang 9.30 uur
9 juli AED | herhalingscursus
12 juli TVO Voetvolley en Volleybaltoernooi
13 juli Zonnebloem | Zonnedag
13 juli TVO Familiedag | jeugd van TVO; voet-, hand- en volleybal, aanvang 13.30u
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
7 sept. TVO Sportclinic | Voor alle kinderen uit Beckum. Voet-, volley, handbal en tennis
9 sept. Dorpsraad | Vergadering, aanvang 19.30 uur in ’t Proggiehoes
14 sept. De Lus van Beckum
14 sept. TVO Tennis | 25-jarig jubileum
17 sept. OVBO | Gastspreker
20-21 sept.
Kennedy Mars Haaksbergen
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
14 nov. OVBO | Thema-avond
16 nov. Oud papier
27 nov. AED | herhalingscursus
9 dec. Dorpsraad | Vergadering, aanvang 19.30 uur in ’t Proggiehoes
21 dec. Oud papier

*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
15 juli t/m 25 aug.
Zomervakantie

Wijzigingen en/of aanvullingen kunt u doorgeven aan r.jannink1@kpnplanet.nl
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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
MEI
Wo. 29 mei

19.00 uur

JUNI
Za. 01 juni
Zo. 09 juni

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

JULI
Zo. 07 juli

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

09.30 uur

Za. 13 juli
Zo. 21 juli

19.00 uur
09.30 uur

SCHOOLVERLATERSVIERING
WOORD- EN COMMUNIEVIERING
Pastor van den Bemt
GEEN VIERING
WOORD- EN COMMUNIEVIERING
T. ter Avest

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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DE VLAG IN TOP VOOR TVO JO19….

Zaterdag gezien; Haaksbergen JO10 tegen TVO JO19. Ons voetbal A-team moest geen
fout maken om de titel (weer) binnen te halen. Het miste coach Alex en spelers Stein en
Ties Mulder. De 1e helft was TVO niet bij de les; te gehaast, onzeker, foute passes en een
keeperspoedel betekenden een 1-0 achterstand. Maar na de thee trok TVO met
overtuiging alles recht. Bjorn benutte een strafschop, Colin scoorde na een scrimmage 1-2
en in die slotfase kwam ook nog 1-3 op het scorebord door Colin (die meteen maar zijn
shirt uittrok!). Toen na afloop bleek dat concurrent ATC van GFC had verloren, kon de vlag
weer in top; TVO JO19 kampioen, proficiat!!

…EN OOK TVO1 VEROVERD KAMPIOENSCHAP!!
OP NAAR DE 3E KLASSE

Het was zondag een geweldige ontlading op de Kruudnhof en aansluitend het
kampoensfeest van TVO1. 3-2 Winst op concurrent Sp.Overdinkel. Honderden
toeschouwers maakten er met de voltallige selecte en staf een mooie happening
van. Naast de onderscheidingen van de KNVB, bloemen, medailles,
kampioensshirts, petjes etc. werd er flink ‘gesponsord’. De huldiging van alle
betrokkenen en feest nadien was fantastisch. Op de volgende pagina’s een
sfeerimpressie in beeld! (foto’s E. Pullens).
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