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
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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 HET EERSTE HALFJAAR IN 2020 OP;

22 jan -26 feb -25 mrt - 22 apr - 27 mei -24 juni

Inleveren kopij uiterlijk een week vóór de uitgave!
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Jaargang

Nummer

41…………………………….…10
Kerstmis, oliebollen, Nieuwjaarsnacht- en receptie, we hebben het allemaal
nog voor de boeg. Maar eerst werd de 10e uitgave van de 41E jaargang BBB
weer geproduceerd. Dit Kerstnummer rapporteert over actuele dorpszaken uit
allerlei geledingen, er wordt op het jaar teruggeblikt door enkele mensen,
zaken worden met een knipoog beschouwd en visies worden geventileerd. We
wensen alle dorpsgenoten veel leesplezier onder het welbekende motto;
Beckum Beter Bekeken Blijft Boeien.
En voor iedereen; PRETTIGE FEESTDAGEN EN GELUKKIG NIEUWJAAR!!!

Laatste week nieuws…
De kogel is bijna door de kerk, hoe spreekwoordelijk kan die uitdrukking zijn…. Want
na veel studies en stevig overleg is het voornemen om te stoppen met de erediensten
in de H. Blasiuskerk te Beckum. De kerk werd in 1938 afgebouwd en ingewijd. Een
historie van ruim 80 jaar ligt dan achter ons. Dat doet velen pijn, maar het is helaas de
realiteit… Zie ook de brief op pag. 4-5 in deze BBB…
De Zwarte Doffer Beckum pakt uit met de POSTDUIVEN TENTOONSTELLING op
zondag 5 januari vanaf 12.00 uur in het Proggiehoes!
TVO JO19 kwam tegen Hector (op de Hoeve bij miezerige buien) niet verder dan 1-1.
TVO4 gaat onverdroten door met winnen, Bentelo6 werd resoluut met 3-8 aan de
zegekar gebonden. Voorlopig is de Herbstmeister titel binnen! En wat te denken van
TVO3 dat bij 0-10 bij Enter al na zo’n 80 minuten de buit binnen had.
Ook klasse; TVO1 overtuigde bij Losser en kon een eclatante 0-5 zege behalen.
ZIE DE TOELICHTING OP PAGINA 36!
TVO1 handbal verloor opnieuw nu met 23-20 van Overwetering. De te smalle selectie
breekt hen steeds op, maar hopen op betere tijden!
DE FEESTDAGEN VAN KERSTMIS EN OUD-OP-NIEUW LIGGEN IN HET VERSCHIET
VOOR VELEN EEN MOMENT VAN VREDIG SAMENZIJN, MAAR VOOR ANDEREN NIET
LATEN WE DAT MOMENT OP GEPASTE WIJZE KOESTEREN, HET GAAT ALLEMAAL ZO SNEL
GEZOND BLIJVEN, EEN KOSTBAAR STREVEN; DAT WE HET ALLEN MOGEN BELEVEN

DE VOLGENDE BBB VERSCHIJNT WOENSDAG 22 JANUARI 2020
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Wat U Leest In Deze December BBB
Laatste week nieuws
Inhoudsopgave
Brief Parochiebestuur, hoorzitting over toekomst kerkfunctie
Op en rond de Kruudnhof, voorzitter TVO voetbal
TVO JO 09, het trotse kampioensteam
Gezamenlijke Kerstverlichting langs Past.Ossestraat
Compostactie TVO
Nieuwjaarstennis in Veldwijk
Luk akkefietjes over ‘rassisme en discimicratie’
SSF, nieuwe locatie-ouderwets gezellig
Ondernemer OVBO voor het voetlicht; Bas Balk
Gevonden; fietssleutel
Pitamientjes en kleuters gevraagd voor Bisonneke
Nieuws van Vrouw Actief Beckum
TVO introduceert Ledenshop; profijt voor leden en club
Pakjesmorgen..’rode oortjes’
Nieuwe apparatuur voor BBB
Oliebollenactie TVO, 3O december D-Day
Nieuws van Pinksterfeestfront
Kerketour in Blasiuskerk
Terugblik op 2019; door Maykel, Reinout en Jeroen
Wist u datjes, sportsnippers
Opstapavond carnaval Beckumer Ossens
Open dagen Historisch Archief Beckum e.o.
Linda’s hair styling
Sinterklaas ‘op de trekker’
BBBtje
Agrarische Filmavond 1 feb. as.
Zon in de schoorsteen
Reünie oud-klasgenoten groot succes
Save the date, 8 feb. midwinterfeesten
Persoonlijk, geboren zoon Jula
Kerkbijdrage 2019, herinnering
Fysiotherapie Schmitz telt zich voor
Voorlopige balans TVO1, column Knitto
Bouwen aan Beckum, optimisme
125 jaar Wapen van Beckum, evenementen
Datumbank en weekend vieringen Blasiuskerk
Vrouw Actief Beckum, Kroamschud’n ‘topavond’
Deze maand… in één volzin
Gezondheidscentrum
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Brief van het parochiebestuur
Beste medeparochianen,
Het bestuur en het pastorale team van de Heilige Geestparochie zijn al
geruime tijd bezig met het formuleren van een toekomstvisie voor de
komende tien jaren. U bent hierover geïnformeerd door artikelen in ons
parochieblad Geestig. Het bestuur en het team heeft met vertegenwoordigers
van de diverse geloofsgemeenschappen gesproken over de verschillende
toekomstmoge-lijkheden. Er zijn voorlichtingsavonden gehouden in alle
geloofsgemeen-schappen, ook in Beckum. Verschillende toekomstscenario’s
zijn besproken. Uiteindelijk heeft de discussie zich toegespitst op het wel of
niet onttrekken van een aantal kerken aan de eredienst. Nu is het zover dat
het
team
en
het
parochiebestuur
voor
de
verschillende
geloofsgemeenschappen enkele besluiten heeft genomen.
Deze brief is bedoeld om u, de parochianen van de Heilige Blasius
geloofsgemeenschap te Beckum, te informeren over het voorgenomen besluit
dat het team en het bestuur hebben genomen over de kerk in Beckum.
Conclusie
Wij willen de bisschop vragen de kerk in Beckum aan de eredienst te gaan
onttrekken.
Onze argumenten
Bij de beoordeling of een kerk open kan blijven of gesloten moet worden,
wordt er naar een aantal factoren gekeken zoals de financiële situatie van de
geloofsgemeenschap, de bouwkundige conditie van de kerk, het kerkbezoek
en het aantal vrijwilligers. De sterk tegenvallende vitaliteit van de
geloofsgemeenschap is het argument geweest voor het team en het bestuur
om het besluit te nemen de bisschop te vragen de kerk aan de eredienst te
onttrekken.
Procedure
Er is door het bisdom een procedure voorgeschreven die team en bestuur
moeten volgen bij het voorgenomen besluit om een kerk aan de eredienst te
onttrekken. Het begint met een officiële hoorzitting in Beckum waarin het
bestuur het voorgenomen besluit om de kerk aan de eredienst te onttrekken
aan u, de parochianen, voorlegt en beargumenteert. U bent dan ruimschoots
in de gelegenheid uw mening over dit voorgenomen besluit te geven. Deze
vergadering wordt genotuleerd en dit verslag wordt naar het bisdom in
Utrecht verzonden en meegenomen bij de afweging om wel of niet op het
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verzoek van het bestuur in te gaan. Op de hoorzitting wordt u ook verder
geïnformeerd over de eventuele beroepsmogelijkheden die u heeft.
Toekomst
Ook willen wij u nader informeren over de verdere plannen die het bestuur
heeft voor de geloofsgemeenschap Beckum. Er zijn bijvoorbeeld al contacten
geweest met organisaties binnen Beckum over hoe om te gaan met het
kerkelijk bezit binnen Beckum na een eventuele sluiting van de Kerk. Ook de
situatie van ‘t Proggiehoes komt aan de orde.
Wij geloven dat dit voorgenomen besluit een noodzakelijke ontwikkeling is om
onze Heilige Geestparochie toekomstbestendig te maken, hoezeer wij ook
begrip hebben voor de emoties die ons voorgenomen besluit met zich
meebrengt.
Datum hoorzitting
De datum van de hoorzitting is vastgesteld op donderdag 30 januari 2020
om 20.00 uur bij Het Wapen van Beckum, Beckumerkerkweg 20. Wij
hopen u allen te treffen op deze avond.
Namens het bestuur en het team van de Heilige Geestparochie,
mr. M.J.A. Oortman
dr. P.A. Helle,
Pastoor
Vice voorzitter bestuur Heilige Geestparochie

OP EN ROND DE KRUUDNHOF
TVO voetbal, even een terugblik op 2019. Wat is er gebeurd en wat
staat ons nog te wachten? Sportief gaat het ons voor de wind, zowel
bij de pupillen, de junioren als de senioren hebben we uitstekend
gepresteerd.

Het enthousiasme bij de spelers, trainers en leiders spat ervan af en we zien de
toekomst vol vertrouwen tegemoet. Mede door de toename van het aantal sponsoren
draaien we financieel ook prima. Het optreden van Bas Nijhuis op de sponsoravond
werd zeer goed ontvangen. Voor wat betreft het nieuw aan te leggen hybrideveld is er
nog steeds geen groen licht. De gesprekken met de gemeente en de woningbouw
Beckum hebben tot op heden nog niet het gewenste resultaat opgeleverd.
Achter de schermen wordt er hard gewerkt en wordt ons geduld behoorlijk op de proef
gesteld. Binnenkort (half januari) wordt uitsluitsel gegeven over de woningbouw op
veld 3. Aan de hand van deze uitkomst zullen we onze plannen kenbaar maken en
indien noodzakelijk in een ledenvergadering voorleggen.
Voor het seizoen 2020–2021 hebben we goed nieuws. Danny Ottink vormt volgend jaar
samen met Harold Oude Veldhuis het trainersduo voor TVO 1. En Gerard Lelifeld blijft
de trainer voor TVO 2. Verder blijven Rene Bohnke als verzorger, Hans ten Voorde als
grensrechter en Louis Ezendam als selectieleider.

Namens het TVO bestuur wens ik iedereen een gezond en sportief 2020.
John Frongink, voorzitter TVO voetbal
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Kampioen!!!

Door een prachtige 16-3 overwinning op NEO JO9-7 is TVO JO9-1 kampioen
geworden. Gefeliciteerd jongens en heren!

GEZAMELIJKE KERSTVERLICHTING
Past. Ossestraat - Haaksbergerstraat

Het is best mooi geworden. Op initiatief van de Dorpsraad en werkgroep
Entree Beckum werd langs de Pastoor Ossestraat (en zijstraten) een reeks
ornamenten op grondpotten en buispalen geïnstalleerd. Materialen die
geschonken werden door de ondernemingsvereniging Beckum-Oele, waarvan
acte!
De werkgroep Entree Beckum was met een aantal vrijwilligers –
manschappen- en vrouwen(!) - in de weer met de werkzaamheden op
zaterdagmorgen 7 december. Nu hebben we rond de kerstdagen toch maar
mooie extra sfeerverlichting langs de straat. Pluim op ‘de Kersthoed’ van de
initiatiefnemers! Reacties waren er ook meteen, zowel positief als bedenkelijk.
Maar smaken verschillen nou eenmaal, ‘dus iets te fel, te wit, iets warmere tint
zou mooier zijn, misschien de ster een kwartslag draaien’? Ach ja, hoe het zich
verder ook ontwikkelt, die pluim voor de initiatiefnemers blijft staan!!

Redactie BBB
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TVO Compostactie

Op zaterdag 29 februari 2020 vindt de jaarlijkse TVO compostactie weer plaats. Met de
hulp van onze jeugdleden komen wij vanaf 9.00 uur langs. Hopelijk kunt u allen een
steentje bijdragen wat ten goede komt aan de TVO jeugd.

Vriendelijke groeten, TVO Omni jeugdbestuur

NIEUWJAARTENNIS in Tennishal Veldwijk
Zaterdagavond 4 januari 2020, aanvang 19.00 uur
Velen van jullie kennen deze traditie, recreatief tennissen in de hal met een
drankje en een hapje van Sandra Bolster. Graag nodigen we jullie uit om deel
te nemen, introducees en niet leden zijn ook welkom om mee te tennissen of
mee te genieten. Een mooie gelegenheid om elkaar een gelukkig nieuwjaar te
wensen en de eerste extra kilootjes weg te sporten. Zoals altijd wordt de huur
van de hal en de kosten van de hapjes door de vereniging verzorgd. Drankjes
zijn voor eigen rekening. Voor leden die nog niet zo lang tennissen, is dit een
mooie gelegenheid om eens op een andere baan onder andere
omstandigheden tegen andere spelers te tennissen. Het gaat er heel relaxed
en ontspannen aan toe. Elk niveau kan meespelen.
In verband met de bestellingen zijn de opgaves per mail, per Whatsapp of
telefonisch mogelijk tot en met 2 januari 2020, 20.00 uur bij Arend ten Barge,
arend@arendtenbarge.nl of 06-22491623. Wij hopen op een grote deelname en
veel introducees.

Luk akkefietjes

oawer rassisme en disimicratie…

Har ie ooit edach, dat in dit joar tweedoezend neeng’teen zovölle kabaal zol
won’n emaakt um dat rassisme? Noe wot al seends mensenheugenis deur de
blaank’n near ekek’n op de angebraande, lech- en doonkerbroene en zwatte
leu dee’t hier roondloopt. Niks an de haand zo’j zeng, dee leu bunt er ok
gewoon tuske oons, en dee hooj zo nig apart te beneum’n of wa dan.
Afijn, ik was ne moal op’n trad met ‘n ABTB, met de busse nor Amsterdam
hen, ‘n héél’n dag van hoes, mo’j noagoan. Oons Mina zorg’n wa veur ‘t vee,
doar was zee klook genog veur, dat was zee. In Amsterdam deur de bin’stad
eveurd, keal nog is ne moal, wat’n volk op de been. Ik zat in de busse noast
Getjaan van Gloepert en ziene oong’n puil’n oet. Hee schud’n met’n kop en
moompel’n mearmoals; ”potdaampmie moj toch is kiek’n, ‘t löp ommoal vol
met dat broene volk, hebt dee dan daags niks te doon”? En‘ pa joar later op’t
voetbalveeld heur’n ik ‘n pa kear schreeuw’n deur de spöller van’
teengstaander, den een doonkergetinte spöller nig kon hool’n; hee leup völs te
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had! ‘Too Gait pak den zwatjoekel is better an’, zeare teeng’ zien linksbek. ‘n
Scheidsrechter heur’n dat en den schreeuwerd wön kordaat van’t veeld
estuurd. Vot er met, mooi zo!
Noe is t’r ne doonkergekleurde spöller in’t betaalde voetbal oette schold’n deur
ne malloot op de tribune, de pers was erbie en ton ha’j schoap an’t poep’n,
zak ma zeng, he’k oeleu noe duftig verteeld. ‘Schaane, wedstried stilleng’,
staak’n, den belhamel d’r oet viske en in’t hok zett’n’. Van aln’s wön d’r roop’n.
Dat gedoo van rassisme en algehele disimicratie brech mie op ‘n grappig
veurval. Hoo wiet as’t goan kan rechtewoad. Bie ne kwis wöt er eene
oondervroagt; d’r löp ‘n leef beesje oawer ‘t pad hen, ‘weet ie wat dat is’? ‘Dat
is ‘n doonkerbroen koalabeartje’. ‘Mis, ma’j nig zeng’, da’s disimicratie en
rassisme’. ‘Noe dan is ’t ‘n lechbroen koalabeartje’. ‘Ok mis, da’s nog steurig
disimicratie’. Hellig zeg de kandidaat ton; ‘potdaampmie wat’n gedoo, dan is ’t
veur mie part ‘n roze biggetje’. Den kwismaaster dech efkes noa, kik moeiluk
en zeg; ‘Good road’n’, joa, dat rekken ik good’, zegge dan opgetoong’…
Ik wil d’r ma met zeng’n, de leu bunt rechtewoad kats van’t rit, dat bunt ze.
Want ‘t geet heel wiet en slot nans op. Ie makt oe ok nig mear vermannen,
keals en vrouwleu wod’t op één hoop smet’n en mo’j oawer één kam schear’n
en beneum’n as de gendergeneratie, hé?. Het is één pot nat, dat is’t. Efkes
deep oadumhaal’n… Hellup, ik bun glad de weg kwiet!

HekselmesienHarry

SSF; nieuwe locatie, ouderwets gezellig
De ondertussen jarenlange traditie van het feestweekend van de Stepelose
Super Formatie was dit jaar vernieuwend en toch vertrouwd. De locatie is na
al die jaren van ’t Proggiehoes gewijzigd naar Het Wapen van Beckum.

The Classics. (foto: Toos Kruizinga-Rozema)
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En dat was ogenschijnlijk de enige wijziging. De jongens zijn nog steeds te
herkennen aan de zwarte shirtjes met gele letters, Harten 10 trad op alsof ze
voor de eerste keer in Beckum stonden, The Classics konden zelfs het ‘Teach
your children’ van Crosby, Still, Nash & Young loepzuiver zingen en dezelfde
Beckumers die anders de weg naar ’t Proggiehoes liepen, hadden ook het
Wapen van Beckum gevonden. Jong en oud (en alles wat daar tussen zit)
genoot van een hapje en een drankje en een fijn stukje muziek. De Classics
lieten alle oude hits de revue passeren en het is mooi dat de zanger van het
eerste uur nog steeds op het podium staat en het daarom ook allemaal zo
lekker herkenbaar was. Voor herhaling vatbaar! Maar vast Sinterklaas om de
SSF plannen.
BBB

Redactie

Harten 10. (foto: Toos Kruizinga-Rozema)

ONDERNEMER VOOR HET VOETLICHT
In deze BBB leest u een interview met een ondernemer
die lid is van de OVBO, de ondernemersvereniging voor
Beckum en Oele. De OVBO heeft veel leden en wat is er
mooier dan ze via BBB aan u voor te stellen? Mocht u,
als lezer van dit blad, willen reageren dan kan dat. Op
onze site www.ovbo.nu staan de contactmogelijkheden vermeld en anders via
de redactie van BBB.
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Bas Balk Civieltechnische- en Bouwondersteuning

Aan de rand van de gemeente Hengelo, in het buitengebied van het Genseler,
deelt Bas (39) de keukentafel met vader Theo, zus Aniek en hond Truus.
Vanuit dat adres runt hij ook zijn bedrijf: Bas Balk Civieltechnische- en
Bouwondersteuning, welke op 1 maart 2011 is gestart.

De website is ‘under construction’ zoals dat zo mooi heet, maar op de
Facebookpagina zien wij de volgende teksten over zijn bedrijf: Over dit jonge

en dynamische bedrijf kunt u meer lezen met betrekking tot de ervaring die
wij in sloop- en grondwerk hebben opgedaan. Bas Balk is zelf al 14 jaar (de
pagina is in 2015 opgezet, dus wellicht dat dat nu 18 jaar is) werkzaam in het
sloop- en grondwerk. Allereerst als handsloper, kraan- en shovelmachinist.
Doorgegroeid naar werkvoorbereider en uitvoerder. Met deze ervaring was de
stap snel gemaakt om zelfstandig verder te gaan. Door de zeer ruime ervaring
kunnen we uitdagingen en probleemstellingen vanuit alle gezichtspunten
benaderen. Het is niet alleen de theoretische kennis, maar vooral de eigen
ervaring uit de praktijk die onze projecten succesvol maken. In al onze
werkzaamheden staat het milieu centraal in onze aanpak. Voor aanvang van
een project wordt gekeken naar het toekomstig hergebruik van de
vrijkomende materialen overeenkomstig het Bouwstoffenbesluit. Milieu en
duurzaamheid staat bij ons hoog in het vaandel. Graag geven we advies over
sloopwerkzaamheden. Door steeds meer voorschriften en normering is het van
belang dat u eerst een goed advies en plan van aanpak maakt voordat u tot
sloop overgaat. Dit advies willen we graag voor u verzorgen.
School en carrière

Op de kleuterschool in Groot Driene, waar Bas geboren is, moest hij een jaar
langer kleuteren. “Ik was nog te speels, was meer bezig met spelen dan
leren’, zegt hij lachend, wetende dat hele bevolkingsgroepen uit Oele en
Beckum nu zeer waarschijnlijk allemaal dezelfde gedachte hebben. Dus toen
ze in 1987 naar de Genselerweg verhuisden, het oudershuis van vader Theo,
kwam hij op de Don Boscoschool in Hengelo een klas lager dan al zijn
leeftijdgenoten en kameraden uit Oele. Na de lagere school fietste hij naar de
LTS in Borne. Aansluitend heeft Bas de Machinistenopleiding in Zwolle
gevolgd; vier dagen werken, een dag naar school. Die opleiding duurde drie
jaar. Bij Abbink in Boekelo heeft hij een halfjaar gewerkt, na zijn stage.
Daarna heeft hij net de 12,5 jaar niet vol kunnen maken bij Nieman omdat
deze in februari 2010 failliet ging. Het faillissement was aangevraagd door de
medewerkers van Nieman. De directeur was vertrokken en de personeelsleden
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wachtten al maanden op loon. Bas zat toen al een tijdje in de ziektewet
vanwege zijn knie. Als de baas failliet gaat, kom je automatisch bij het UWV
uit en in Bas zijn geval bij de afdeling ziektewet van het UWV. Het idee om
voor zichzelf te beginnen kwam steeds vaker bovendrijven en het UWV heeft
hem hierin begeleid. In september 2010 kwam de goedkeuring en van daaruit
moest er een ondernemersplan gemaakt worden. Eerst had Bas belangstelling
voor het overnemen van een viskar, maar dit is afgeketst op de boekhouding,
die wou de eigenaar niet vrijgeven. “Ik was in die tijd ook druk op zoek naar
een stageplek bij een viskar, maar dat liep op niets uit. Ze leren je niet de
kneepjes van het vak als je over een tijdje de concurrent wordt. Maar achteraf
gezien ben ik blij dat dat niet gelukt is en dat ik toch het werk doe waar ik ook
het meeste plezier uit haal”. Bas wou graag op 1 april 2011 beginnen, dat
vond hij een goede grap. Het UWV deelde zijn humor niet en stelde voor om
er 1 maart 2011 van te maken. En zo geschiedde.

Crisis

De start van zijn bedrijf viel wel in het hoogtepunt van de crisis. Hoe heeft hij
dat aangepakt? “Als je net start, ga je niet direct te hoog zitten met je tarief.
Ik begon met een tarief van €28 per uur. Een kameraad van mij werkte bij
Bouwbedrijf Lammersen in Delden en zo ben ik daar ook binnengekomen. Ik
maak op zich ook niet veel reclame, het is vooral mond-tot-mond. Ik ben na al
die jaren nog steeds vaste gast bij Lammersen. En de band is daar zo goed
dat als er van een andere opdrachtgever een spoedklus komt, ik ook in
overleg weg kan om die spoedklus op te pakken”. Verder heeft Bas meerder
opdrachtgevers waar hij voor werkt, maar het meest werk krijgt hij via
Lammersen.
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Sponsor in Oele, Beckum en Hengelo

Hoewel Bas niet veel reclame maakt, sponsort hij wel verenigingen of
evenementen waar zijn hart liggen.
Ieder jaar kan de Stepelose Super Formatie (SSF, het weekend van 6,
7, en 8 december net weer hun jaarlijkse weekend gevierd) op zijn
bijdrage rekenen.
Bas is bord- en wedstrijdsponsor bij TVO.
Een touwtrektoernooi van TTV Oele wordt door Bas gesponsord.
De Volksfeesten Oele worden niet vergeten, dus dat sponsort hij ook.
Wilhelminaschool uit Hengelo organiseert ieder jaar een
voetbaltoernooi en dat wordt ook door Bas gesponsord. Bij
Wilhelminaschool is hij geen bordsponsor, dat is alleen voor TVO
weggelegd.
Dus wellicht adverteert Bas niet direct veel, via de sponsoring ontkom je in
Oele en Beckum niet aan zijn naam en zijn bedrijf. En dat is toch, samen met
de mond-tot-mond reclame, de mooiste manier om je bedrijf onder de
aandacht te krijgen. Het geld gaat niet naar dure advertenties, maar naar
verenigingen die iedere euro kunnen gebruiken en besteden. Het in
standhouden van maatschappelijke, sociale en sportieve instanties in dorp en
buurtschap door middel van sponsoring is er eentje om in te lijsten.

Waarom OVBO?

Bas is sinds de oprichting van de Ondernemersvereniging al lid. “Het gaat mij
vooral om de gezelligheid, even een biertje drinken met iedereen. Er komt af
en toe wel een klein klusje uit deze bijeenkomsten maar daar is het mij niet
om te doen”. Wel geeft Bas toe dat hij nu wat frequenter en actiever is met
het bezoeken van de bijeenkomsten. “Het is ook wel goed en interessant om
eens met andere mensen te praten dan alleen je kameraden op zo’n avond.
Zo leer je nog weer eens andere mensen beter kennen”.
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Vrije tijd-Strong Man Run-Vlagger bij TVO4

Bas is een man die van gezelligheid houdt en zo vult hij zijn vrije tijd graag in.
Maar ook sporten is voor hem een mogelijkheid om de tijd te vullen. Zo traint
hij samen met Ronald Hengelman (volgens Bas is Ronald ook op de hoogte)
voor de Strong Man Run in Nijmegen op 4 april 2020. Zijn
uithoudingsvermogen moet dan nog wel wat beter worden, maar daar traint
hij voor bij de sportschool. En ook als vlagger bij TVO4 trekt hij, heel af en
toe, een sprintje. Omdat hij door zijn knie niet meer mocht voetballen, zat hij
eerst als leider op de bank. Toen zijn kameraard Emiel Vehof stopte met
vlaggen, heeft hij dat overgenomen. “In het begin vond ik het maar niets, dat
vlaggen. Maar ik heb mij er meer in verdiept en merk nu dat ik er steeds meer
plezier in krijg. Hoewel ik nooit terugkom op een beslissing en dat wel eens
discussies geeft met de spelers in het veld, ga ik het toch steeds meer
waarderen”
Bas is een tijdje coach geweest van het damesteam van TTV Oele, maar dat
was geen onverdeeld succes. “De meningen tussen de dames en mij liepen
nogal eens uiteen. Dan is het voor beide partijen niet leuk, dus om dat punt
voor te zijn, ben ik daarmee gestopt”.

De toekomst

Wat wil Bas nog voor in de toekomst? “Voor wat het bedrijf betreft, wil ik
vooral graag dat het lekker zo doorgaat. Ik hoef niet de megagrote klussen,
laat die maar voor de grote bedrijven. Ik ga voor de middelgrote en kleinere
klusjes. Daarbij moet ik toch ook af en toe de administratie bijwerken, daar
gaat ook tijd inzitten. Dus ik heb de weken wel vol”.
En hoe zit het dan met de PFAS- en stikstofcrisis? Heeft Bas daar veel last
van? Daar kan hij kort over zijn: “Op dit moment heb ik daar nog geen last
van. Maar als mijn opdrachtgevers hier straks tegenaan lopen, dan ontkom ik
er ook niet aan. We wachten het nog maar even af. Het verandert bijna iedere
dag, die berichtgeving. Eerst maar kijken wat er nu echt uitkomt”.

Tot slot

Een avondje met Bas is nooit saai en dat was het nu ook niet. Met zijn visie op
zijn bedrijf en de steun van zijn vader en zus (en hond) heeft hij in die acht
jaar het vertrouwen gewonnen bij bedrijven en particulieren om aan de slag te
gaan en te blijven. Uiteraard is er meer dan werk alleen en daar heeft hij dus
ook zijn eigen invulling voor. De balans is er. En nu kijken en afwachten hoe
Bas en Ronald de Strong Man Run aanpakken.

Bernadette Morskieft

Gevonden

Fietssleutel in rood hoesje, gevonden aan het Kerkveldervoetpad tussen ’t
Proggiehoes en Wolfkaterweg. Tel. 074-3676350.
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Pitamientjes….. de jeugd aan het woord!
In deze BBB Bryan Stegeman aan het woord. Onder het genot van een glaasje ranja
hebben wij gezellig gekletst. Bryan staat op de foto op zijn favoriete plek in of om de
school. Veel leesplezier.
Stel je eens voor; naam – leeftijd – welke groep:
Ik ben Bryan ik ben 9 jaar en ik zit in groep 6 bij juf Linda en juf Josephine.
Hoe ga jij meestal naar school, en moet je ver naar school?
In de zomer ga ik meestal met de fiets. Dan is het warm en dan regent het niet vaak.
En ik moet ook door het bos fietsen. Ik fiets dan 3,5 kilometer alleen naar school. Ik
heb gelukkig nog nooit een lekke band gehad. Wel een keer de ketting eraf. Ik ben
toen naar huis gelopen. Papa heeft de ketting er toen weer op gemaakt. in de winter
ga ik vaker met de auto. Mama brengt mij dan het vaakst.
Wat is je favoriete vak op school en waarom?
Gymnastiek want ik hou van rennen en sporten. Ik hou van parcours met gym. Dat heb
ik ook met meneer Thijs besproken. Dit gaan we een keer doen. Goed idee.
Doe je aan sport?
JA!!! ik ben keeper van Jo9 1. Tot de F2 ben ik keeper geweest. Heel soms keepte er
wel eens iemand anders. Ik kan dat heel goed. Afgelopen zaterdag 7 december zijn wij
KAMPIOEN geworden. We hebben gewonnen met 16 - 3. Nu is het winterstop. Bryan
wil heel graag tot het eind van dit jaar in dit team blijven keepen.
Welke hobby’s heb je nog meer?
Fietsen en zwemmen. En op mijn brommer rijden. Daar mag ik alleen maar mee in
onze wei rijden. En niet op straat. Hij kan wel 45 kilometer per uur. Ik heb ook een
helm op.
Wat is jouw lievelingseten?
Pizza met salami. Ik vind de tomatensaus en de salami heel lekker. We eten het niet
heel vaak. Zullen we in de kerstvakantie ook weer een keer pizza eten, pap en mam?
Vis vind ik heeeeel erg vies. De geur. Gatsiedakkie.
Vind je het leuk om in Beckum te wonen en waarom?
Ik woon niet helemaal in Beckum ik woon meer in Hengelo. Ik vind het wel heel erg
leuk. Juf Astrid heeft al een keer langs ons huis gefietst.
Wil je zelf nog iets vertellen?
Nee niet echt… ik heb al best veel vertelt.
Wat doe je het liefst met papa en mama samen?
Wandelen, zwemmen. En als we dan wandelen neem ik vaak de fiets mee. Ik hou
namelijk niet zo van wandelen.

Dank je wel Bryan voor dit leuke en gezellige interview.
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TVO introduceert zijn eigen Ledenshop
Te bereiken via de website

Profiteer gelijk en steun onze vereniging!
De ledenshop is onderdeel van een samenwerkingsverband
dat TVO met zijn kledingpartner Hummel en Sport 2000 in
Haaksbergen heeft gesloten. Een bonussysteem is gekoppeld
aan iedere bestelling die in onze ledenshop gemaakt wordt.
Daardoor verhoogt onze sponsorbijdrage voor het volgend
seizoen.
Onze clubcollectie is te bestellen tegen een scherpe prijs. Een
item bedrukken, bijvoorbeeld met clublogo of andere
bedrukking, is eenvoudig aan te geven. Ook is er ruime keus
uit een groot assortiment overige sportkleding, zoals
trainingspakken, shirts, shorts, jacks en sportaccessoires
(bijvoorbeeld: sporttassen, scheenbeschermers, slippers,
guardstays en keepershandschoenen).
Namens het bestuur van TVO veel gemak, plezier en voordeel
en bedankt voor de ondersteuning!

Pakjesmorgen… ‘met rode oortjes’
Het 45+ team van TVO, dat de competitiepijp aan de welbekende Maarten had
gegeven, balt nog vrijwel elke zondagmorgen vrijblijvend op een TVO veld. Met 5, 6, 7
of 8 man, op een kwart veld ongeveer. In een tempo dat ongeveer overeenkomt met
walking football. Gewoon ‘jepsen en balgeren’ soms, mooi…
Op 1 december was het nadien pakjesmorgen in de kantine. Sinterklaas met zijn Pieten
nietwaar? De 45+ers waren zo’n beetje compleet, hadden eerst drie kwartier gebald,
(enkelen nog minder, afgehaakt, weer last van het een of ander…) en zaten al rond 10
uur in de kantine.
Pascal had alvast 2 treetjes bier gehaald en een grote vuilniszak, waarin alle cadeaus,
inclusief gedichten, waren gestopt. Vol verwachting zaten ze rond de tafel met rode
oortjes, kerels van tegen de 50 jaar; ‘hoor wie klopt daar kinderen?’… De gedichten
van hoog niveau werden voorgelezen - hilariteit alom na weer een kwinkslag - en de
cadeaus uitgepakt. Uit de keuken werden warme vleesbroodjes gehakt of
saucijzenbroodjes besteld… De treetjes waren snel leeg, maar het was best gezellig bij
de pakjesmorgen van de TVO 45+ ers….

Een toevallig aanwezige TVOer
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Apparatuur voor BBB productie vernieuwd
Vol vertrouwen wordt 2020 de 42e jaargang gestart!

Plockmatic, dat is de benaming van de
ingenieuze machine die maandelijks 800
exemplaren van Beckum Beter Bekeken afwerkt.
Dat wil zeggen; vouwen. nieten, met rechte rug
en bijsnijden. En deze pas aangeschafte
vernieuwde machine functioneert prima. De
Stichting Druk voor Beckum moet nu ook de
Canon copyprinter vervangen. De looptijd is na
zo’n tien jaar trouwe dienst verstreken. Eventuele nieuwe onderdelen kunnen
niet meer vervangen worden. Na onderling overleg en gesprekken met de
firma Ricoh, specialist in ‘print en document oplossingen’ die ook de
plockmatic heeft geleverd, is nu besloten om een nieuwe copyprinter aan te
schaffen van Ricoh.
Binnen enkele maanden zal die geleverd en geïnstalleerd worden. Zodat
Beckum Beter Bekeken met een geheel nieuwe ‘machine-outfit’ maandelijks
geproduceerd wordt. Dat is allemaal besloten in het najaarsoverleg van de
Stichting Druk voor Beckum.
Enkele punten van orde
• Op de traditionele Kerstbijeenkomst met alle medewerkers en BBB bezorgers
•
•
•

wordt op 18 december weer een kerstattentie aangeboden.
De voorbereiding van het nieuwe adverteerdersbestand in BBB (voor de
42ejaargang!) start binnenkort, de tarieven blijven ongewijzigd.
Een abonnement op BBB voor buiten-Beckumers kost € 20, voor info of
opgave hieromtrent; zie redactiepagina voorin BBB.
Het bestuur van de Stichting Druk voor Beckum blijft ongewijzigd; Egbert
Pasman, Jan Ottink, Ria Jannink, Jan Busscher, Marscha Kleinsman, Leo van
het Bolscher.

OLIEBOLLENACTIE maandag 30 december 2019

Jan Ottink

Maandag 30 december is het weer zo ver. Tijd voor de jaarlijkse
oliebollenactie van TVO. De jongens en meisjes van TVO komen uiterlijk in
week 50 thuis bij u langs om de bestelling op te nemen. Op maandag 30
december gaat in aller vroegte de bakploeg aan de slag om de lekkerste
oliebollen van Beckum te bakken. Deze worden dan vanaf 9.00 uur ‘s morgens
bezorgd door de jongens en meisjes van TVO. In het geval dat u geen kans

hebt gezien om de bestelling op te geven bij de jongens en meisjes van TVO dan is het
ook mogelijk om uw bestelling door te geven of via www.beckum.nl tot zondag 29
december 18:00 uur of anders nog telefonisch aan Arjan Annink (06-33830579) of Tom
Ellenbroek (06-51862339) tot maandag 30 december, uiterlijk 11:00 uur.
https://www.beckum.nl/evenementen/tvoliebollenactie/
Beckum Beter Bekeken, jaargang 41, nummer 10, 2019
pagina 16

Nieuws van het Pinksterfeestenfront
Nieuwjaarsreceptie

Hierbij willen wij iedereen uit Beckum, Oele, Stepelo en omgeving van harte
uitnodigen voor de nieuwjaarsreceptie op 1 januari 2020 in ’t Proggiehoes om
samen te proosten op het nieuwe jaar. Ook voor de kinderen is er voor vertier
gezorgd.

Midwinterfeest

Op zaterdag 8 februari wordt weer het Midwinterfeest gehouden bij Het
Wapen van Beckum. Normaal worden deze Midwinterfeesten een keer in de
twee jaar gehouden maar omdat het Wapen van Beckum zijn 125-jarig
bestaan viert in 2020 én vanwege het succes van dit jaar hebben we samen
besloten om dit ook in 2020 weer te organiseren. Niemand minder dan The
Euros treden op. Deze superband zorgt er gegarandeerd voor dat het dak eraf
gaat. Daarnaast hebben we DJ Ron Buurman weten te strikken (van de
Buurman & Buurman show). Hij is vaak bij Dancing Bruins te bewonderen en
ook bij Q-Music draait hij geregeld. Kaarten zijn aan de zaal verkrijgbaar en
kosten € 10.
We hebben met de Kerstmarkt weer een stand van de Pinkster- en
Midwinterfeesten Beckum. Hier zijn kaarten in de voorverkoop verkrijgbaar
voor € 7,50. Hopelijk zien we jullie allemaal op zaterdag 8 februari.

Groeten, Bestuur Stichting Zomerfeesten Beckum

’t K ‘oole testament is de vijfde winterse vertelling voor de Brook duo kerkentour
geschreven door streekromanschrijver Gert-Jan Oplaat. De Kerkentour van het Brook
Duo bleek de afgelopen jaren een ongekend succes en trok in een aantal seizoenen
meer dan 25.000 bezoekers naar de verschillende kerken in de regio. Dit nieuwe
verhaal wordt ondersteund door dialectliedjes, lichtshow, beelden en afsluitend het
‘Stille Nacht’. Het verhaal neemt u mee naar 1963. Na afloop is er gelegenheid voor
een gezellig samenzijn met koffie en glühwein en de mogelijkheid het boek aan te
schaffen dat is vertaald naar het Nederlands.

Datum: zaterdag 21 december 2019 | Aanvang: 20 uur Blasiuskerk, Beckum
Kaartverkoop a € 7,50 p.p. Kaarten zijn 21 december vanaf 19.00 uur verkrijgbaar

achter in de kerk of in de voorverkoop bij: Anny Ottink, tel. 074-3676442 & Jolande ten
Thije, tel. 053-5724833; mailadres: secretariaat@nojg.nl
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TERUGBLIKKEN OP 2019…
vol emotie,
veranderingen,
afscheid en
tevredenheid
Het einde van het jaar nadert. Met voorspoed en tegenslag, het is
ons allemaal wel eens overkomen. De een meer dan de ander, zo
gaat dat in ieders persoonlijke leven. De Kersttijd komt naderbij, een
beetje bezinning, een beetje balans opmaken is dan het credo.
Het is dus zo’n beetje traditie geworden, om in de december BBB terug te
blikken op het aflopende jaar. Met enkele mensen uit onze gemeenschap, die
we kennen en die soms min of meer een stempel drukken op het Beckumer
gebeuren. Soms met een succesverhaal, soms met persoonlijke tegenslag dat
als een litteken in hun geheugen is gebrand. We hadden daarom aanvankelijk
een bekende Beckumer op het oog, die na een zware operatie in een
revalidatieproces zit en een Beckumse wier echtgenoot onlangs is overleden.
Het gaat nu relatief goed met beiden, maar in BBB persoonlijk terugblikken op
dit aflopende jaar? Nee, nog maar even niet, is nog te vers…Alle respect en
begrip hiervoor!

Vervolgens werd een hele omschakeling gemaakt!

Veranderingen op komst, hoopt iedereen…

Want de BBB redactie heeft toen haar oor te luister gelegd bij de uitbater van
Beckum Palace. Al jaren is vooral de desolate toestand rondom het voormalige
Kings Wok ervoor een doorn in het oog van menig Beckumer. Enkele jaren
geleden deelde- desgevraagd- Maykel Mirza (37) van zalencentrum Beckum
Palace zeker ook de zorgen van de dorpsbewoners. Hij beloofde verbetering,
maar over de toekomstige bestemming van Kings Wok waren er, vanwege een
verschillende visie met een compagnon, op dat moment nog geen concrete
toekomstplannen. En is de aanblik terplekke na jaren nog steeds somber.
Een bezoek aan de gastvrije Mirza - op Sinterklaas pakjesdag (!) - begon met
het trots tonen van enkele zalen. Zalen die allemaal door de jaren heen, na de
nodige renovaties, een prachtige royale en moderne feestlocatie omvatten. Bij
de koffie enkele feiten, waarbij door de optimistische Maykel alvast
veelbelovende maquettes werden getoond. Hoe mooi het allemaal wel niet
kan worden zodra de plannen doorgaan!
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En hoe is het afgelopen jaar verlopen?

Prima mag ik wel zeggen en met alle plannen voor 2020 hoop ik op nog meer
succes.

Nog speciale hoogtepunten?

Nou, niet zo speciaal. De feesten hier in Beckum Palace verliepen gewoon zeer
naar wens. Mijn klanten zijn voor mij het allerbelangrijkst.

De toekomst van Beckum Palace en met name de voormalige Kings Wok
locatie is nog steeds ongewis?

Beckum Palace is voortdurend gerenoveerd/vernieuwd de laatste jaren en ook
voor het buitenaanzicht en parkeerplaatsen zijn mooie plannen gemaakt die
het geheel nog aantrekkelijker maken. Voor KingsWok veronderstel ik dat er
binnen afzienbare tijd, zeker in 2020, een overnameplan gerealiseerd zal gaan
worden. Dat houdt dan logischerwijze in dat ook de buitenkant opgeknapt
wordt en rondom eventuele rommel wordt opgeruimd. Ja, dan gaan ook de
hekken weg, die er vanwege mogelijk vandalisme en vernielingen geplaatst
zijn. Ik deel wat dat betreft ook de ergernissen van de Beckumers, bezoekers
van Beckum Palace en buitenstaanders.

Toch nog even; parkeergelegenheid voor Beckumer Palace feesten is soms
een crime:

Klopt wel, we hebben attente parkeerwachters, maar langs de Wolfkaterweg
en Deldenerdijk parkeren is bij die relatief smalle straten toch mogelijk
verkeersgevaarlijk. Is ook met aanwonenden doorgesproken. Incidenteel zijn
parkeerstroken in de berm langs de Haaksbergerstraat veiliger (bij goed
plaatsen), maar een noodoplossing.
Tot slot nog even dit….

Hoeveel is er waar van de geruchten, dat een buitenlandse investeerder in
beeld zou zijn om in dit Beckumer horecacomplex nieuwe activiteiten te gaan
ontwikkelen?

Die geruchten kon je afvoeren naar het rijk der fabelen, niets van waar dus.
Want we hebben zelf concreet plannen om deze gehele horeca locatie na de
grote facelift en pruimacties aan de voorzijde in 2020, vernieuwd te
presenteren. Daarvoor moet trouwens nog een nieuwe, passende naam
bedacht worden, maar dat even terzijde.
Boordevol plannen dus van de ondernemende Maykel Mirza. In 2020 staat er
in principe veel te gebeuren. Beckum(ers) kijken al jaren sceptisch naar de
situatie en wachten nu maar hoopvol af of de beloofde metamorfose wordt
gerealiseerd.
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Afscheid van Reinout

In Beckum is sinds 11-12 jaar fysiotherapeut Reinhout Vrijhoeven gevestigd.
Eerst bij de praktijk van Nelly van de Broek om vervolgens in de Beukenhof
een zelfstandige praktijk te beginnen. Beckumers vonden al snel de weg naar
zijn praktijk. Reinout wist met zijn deskundigheid en open karakter het
vertrouwen te winnen van dorpsgenoten met gewoon een sociaal praatje over
alledaagse dingen. Serieuze zaken, een kwinkslag hier en daar en duidelijkheid
tegenover de klandizie. Kortom, het was vertrouwend om met lichamelijke
klachten ‘onder zijn hoede te zijn’.
Ook heeft hij de laatste jaren wekelijks consults gehouden bij de sv TVO.
Sporters konden terecht bij hem op dinsdagavond in de fysiokamer bij de
kleedkamers. Fysiotherapie Schmitz uit Haaksbergen had onlangs al die
consults dinsdags bij TVO overgenomen. Maar per januari stopt Reinout
helemaal met zijn praktijk in Beckum, die de laatste drie jaar (klopt dat?)
gevestigd is in de pastorieruimten. Fysio Schmitz neemt de praktijk hier over.
Over het hoe en waarom van alle mutaties doet Reinout graag melding in deze
terugblik op 12 jaar fysiotherapie in Beckum. Maar we kunnen bij voorbaat al
wel stellen; het waren aangename jaren voor alle klanten bij ‘de mens’
Reinout Vrijhoeven!

Het jaar 2019, hoe kijk je daar op terug?

Het was een druk jaar, zowel privé als
werk. In augustus ben ik binnen Hengelo
verhuisd en inmiddels gesetteld. Het was
een goed, mooi jaar en ik hoop hem goed
af te sluiten na fijne jaren hier in Beckum.

De accommodatie in de Beukenhof en later
in de pastorie; 200 meter verschil qua
locatie, maar verder nog duidelijk andere
omstandigheden?

De locatie in de Beukenhof was nieuwbouw
en dus wat klinischer, wat voor een
fysiopraktijk niet erg is natuurlijk. De
Pastorie is huiselijker en gezelliger, wat
mijn voorkeur heeft. Patiënten geven ook
aan het een prettige locatie te vinden vanwege de nostalgie.

Was het klantenbestand veelal hetzelfde of was er enige verloop, met andere
woorden, kon je 2 dagen per week vullen?

Was vrijwel hetzelfde, maar doordat de praktijk in Duitsland gegroeid is, kom
ik in een spagaat tussen beide praktijken. Hierdoor ben ik gedwongen een
keuze te maken tussen een van beide.
Beckum Beter Bekeken, jaargang 41, nummer 10, 2019
pagina 20

Wat is de voornaamste reden om naast de dinsdagavond ook met de dagpraktijk in Beckum te stoppen?
Vanwege te veel werk in Duitsland. In Duitsland heb ik meer mogelijkheden
om te groeien met de praktijk en de situatie voor de fysiotherapeut is naar
mijn mening momenteel beter in Duitsland dan in Nederland.

Wat vind jij van de krapte/ontevredenheid bij veel lagen van de
beroepsbevolking, met name de zorg?
Begrijpelijk, beroepen in de zorg hebben te maken met te veel werk- en
administratieve druk. Hopelijk wordt dit in de toekomst beter.

Volg je de sport in Beckum nog enigszins?
Kijk altijd de voetbaluitslagen in de krant.

Welke boodschap wil je de Beckumers meegeven?
Rust roest, blijf bewegen!

Kerstmis is voor ons nog steeds een Nachtmis, gezamenlijk kerstviering bij de
kribbe en kerstboom en natuurlijk lekker eten, of…:
Voor mij is kerst gezellig samenzijn met familie en lekker eten en drinken.

Reinout bedankt!!!

Inwoner van Borne blijft een Beckumer in hart en
nieren

Jeroen Wijlens, geboren en getogen in Beckum, heeft de laatste jaren een
beetje als een globetrotter geleefd. Eerst jaren in Beckum gewoond aan de
Wolfkaterweg, vervolgens vertrokken naar de Wullenweg in Oele en dit jaar is
hij verhuisd naar Borne, waar hij nu samenwoont met zijn vriendin Lisanne
Oosterik. Maar het is niet dat hij Beckum en Oele vergeet. We kennen hem
allemaal als de aanjager, organisator en cameraman van de Agrarische
Filmavond in 't Proggiehoes, jaarlijks een van de hoogtepunten qua bezoekers
en gezelligheid (in 2020 is deze avond ook weer gepland op 1 februari. Komt
allen!). Maar ook zit Jeroen in het organisatiecomité van de Maishakseldag, die
dit jaar met prachtig weer in september werd gehouden. En, druk met de
organisatie of niet, hij maakt altijd tijd om iedereen even aan te spreken.
"Mooi da'j d'r bunt!"
Hoe kijkt Jeroen terug op het afgelopen jaar?

Wat is je algemene mening over 2019?

Het jaar is me persoonlijk prima en snel verlopen. Kerst 2018 voelt nog als de
dag van gisteren. Het samenwonen bevalt me goed en Lisanne en ik zijn dit
jaar voor het eerst samen op vakantie geweest. In algemeenheid maak ik me
wel wat zorgen met alle demonstraties en stakingen van de laatste tijd onder
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de boeren en meer arbeidsgroepen. We gaan zien wat de toekomst brengt.
Hopelijk komen er mensen met nuchter verstand in het landsbestuur.

Welke gebeurtenis heeft dit jaar persoonlijk de meeste indruk op je gemaakt?

Het samenwonen met Lisanne. Het was voor mij wel spannend hoe het samen
zou gaan, ervaring met samenwonen, bij m’n ouders niet meetellend, had ik
niet. Maar ik heb wel ervaren dat het snel went.

Hoe bevalt het samenwonen met Lisanne in Borne?

Prima, samenwonen is gezelliger
dan alleen. Het wonen aan de
straat in Borne valt me wel iets
tegen de zomerdag, ik mis vooral
de ruimte van buitenaf. Voordeel
van ‘klein’ wonen is dat de tuin in
een half uurtje weer spik en span
is. Zo blijft er meer tijd over voor
m’n hobby’s.

Jij steekt heel veel tijd in je hobby,
we zien je overal met de camera.
En je hebt een eigen, met nuchter
boerenverstand, gecreëerde drone
(camera vastgebonden aan een
lange stok). Je hebt in de loop der
jaren een vaste groep van
groupies opgebouwd de getrouw
terugkomen op de Agrarische Filmavond. Het is wel duidelijk dat jij en je
bezoekers daar veel plezier aan beleven. Heb je een bepaald tijdspad voor
ogen of blijf je vooralsnog gewoon doorgaan met die Agrarische Filmavonden?
“Je moet een leggende hen niet slachten”. Zolang het mooi gaat en er
belangstelling blijft, ga ik vrolijk door met de filmavond. Mits m’n vrije tijd het
toelaat. Het film kijken in de huiskamer liep wat uit de hand. Toenmalig
beheerder Harry zag het wel zitten om de avond in ’t Proggiehoes te houden.
De eerste keer was voor iedereen een verrassing. Het pakte heel goed uit,
getuige de 9e keer dit winter.

Krijgen we de beelden van de Maishakseldag ook op 1 februari te zien?
Jazeker! En is ook te bekijken op de Volmerfilm youtube.

We hebben het in Beckum goed voor elkaar, maar....

Nu ik in Borne woon, vind ik het fijn dat de voorzieningen en winkels op loopof fietsafstand zijn. Dat je vanuit Beckum altijd naar een omliggend stad of
dorp gaat om inkopen te doen, gaat dan toch meer tijd kosten. Voor de
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leefbaarheid in Beckum zullen voorzieningen wel goed zijn, alleen het
financiële verhaal maakt dit onmogelijk.

Nog een laatste nabrander?

Iedereen wens ik veel geluk en gezondheid in het jaar 2020.

WIST U DATJES

TVO JO11 maakte gehakt van Hoeve V. met de cijfers 18-1, tsja… en de
combinatie TVO/HoeveV JO15 versloeg BWO met 4-2. Maar de JO17 ploeg
verloor bij Sparta E. met 3-1 zoals ook TVO JO19 de punten bij BSC/Unisson
moest laten. De Boekeloërs waren beter bij de les, na de 1-0 ruststand zette
TVO weliswaar meer druk, maar een effectieve uitval betekende 2-0. TVO4
blijft fier ongeslagen koploper na verdiende winst op Hoeve V.4; op het
halfbevroren dauwveld(3) werd 3-1 de eindstand. Ook TVO3 maakte geen fout
tegen BWO, na de 0-1 scoorde Rik H. -kappend en draaiend- een fraaie
hattrick; 3-1 ruststand en 6-1 eindstand tenslotte zodat de koppositie in beeld
blijft! TVO2 haalde een sobere remise bij Diepenheim met 2-2. Er werd
weliswaar verwijtend gekeken naar de plaatselijke arbiter, maar hand in eigen
boezem is ook niet verkeerd… Volgens een eerlijke TVO2 speler… Het 5e kon
bij Vogido4 geen eer behalen. De ongeslagen koploper met de nodige routine
stuurde ons 5e met een 7-0 nederlaag huiswaarts. Volgende keer beter.
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TVO1 deed weer goede zaken tegen het bezoekende DSVD. Daan maakte een
klasse doelpunt 1-0, een 2e treffer hing in de lucht, maar een penalty bracht
de gasten langszij. Na de thee evenwicht in een mindere fase, doch het
slotkwartier was weer voor TVO. Uit een strafschop in de 91e minuut scoorde
Jorn v.L. de bevrijdende en verdiende 2-1 binnen! Soms zit het mee, soms zit
het tegen…
De TVO1 handbaldames zitten in een dip, van ESCA werd met 25-23 verloren
na een 13-8 ruststand. De arbitrage was nadrukkelijk op de hand van de
thuisclub volgens de TVO leiding. Tja, dan is het - ondanks acceptabel spel
van TVO - moeilijk tot succes te komen… Een week later kregen de dames
tegen HBVS goede scoringskansen, maar misten er teveel. Zeker toen TVO bij
de 16-15 stand 2 strafworpen miste, was het over en uit. Bij 22-27 werd er
afgefloten en het wordt nu serieus aanpoten!!!
Hiep-hiep-hoera! De dames2 van TVO handbal boekten op 7 december hun
eerste seizoenszege op Combinatie2! Na een ruststand van 12-12 ging het
verder gelijk op. Twee minuten voor tijd scoorde Jill Nales de winnende
treffer; 26-25. Groot feest nadien, toch? In ieder geval; olé, olé!!
TVO JO 9 haalde het kampioenschap na de reusachtige 16-3 zege en ontving
een medaille én beker(tje) Proficiat jongens en leiders. (zie foto elders in
BBB).
TVO/HOEVE JO17 won van Haaksbergen met 3-1 en het TVO JO19 team won
rustig van ATC met 2-0. TVO 2 en 5 verloren van resp. Rood Zwart en Vosta
met 2-0 en 5-0. Ook TVO1 verslikte zich; Bij LSV was TVO veel kansrijker,
maar miste talloze kansen. Na de 1-1 midden 2e helft door Jorn G. vergaten ze
de winst te pakken. Een verdwaald doch prachtig afstandschot van LSV
betekende zowaar de onverdiende thuiszege…..

Bericht van Historisch Archief Beckum e.o.

In 2020 organiseert het Historisch Archief weer twee open dagen, op 15 en 16
februari. U kunt dan bekijken wat het archief bij elkaar heeft gezocht en bewaard,
zowel foto’s als documenten.
In 2020 is het 75 jaar geleden dat de Tweede Wereldoorlog werd beëindigd. Daar staat
het Archief tijdens de open dagen graag bij stil. Hebt u dingen, documenten of foto’s
die te maken hebben met deze oorlog of de bevrijding dan zijn die zeer welkom bij
ons. U kunt dat doorgeven aan de medewerkers van het Archief die op de
maandagochtenden bereikbaar zijn in ’t Proggiehoes. Daarnaast is er tijdens de open
dagen aandacht voor de in 2020 jubilerende verenigingen/stichtingen in Beckum. In
januari volgt meer uitgebreide en inhoudelijke informatie over de open dagen.

Vriendelijke groet,
Bestuur Historisch Archief Beckum e.o.
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Sinterklaas ‘Lekker op de trekker…’

Een keer wat anders. Sinterklaas met zijn Pieten komt aan bij de basisschool,
niet op zijn oude schimmel maar rijdend op een oude tractor. Ook mooi!

Even later….
Ook op de voor hen drukste dag van het jaar, lassen Sinterklaas en Zwarte
Piet af en toe een rustpauze in. Dus hoe ziet het leven van de Goedheiligman
en zijn Piet eruit? Nou…. Zo dus. De bank, ergens in een woonkamer in
Beckum, ligt goed. Koffie, water en Netflix erbij en ze waren weer opgeladen
om ’s avonds weer allerlei bezoekjes af te leggen. ’s Avonds echter niet met
de trekker, de staf hing uit het achterraam van de auto.
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BBB-tje

Gevraagd; kleding voor Polen en Oekraïne en opknapfietsen
(alle soorten en maten). B. Koenderink 074-2665743

Zon in de schoorsteen
Hierbij willen wij van de Zonnebloem afdeling Beckum alle geefsters bedanken
die een pakje hebben gemaakt voor de actie ZON IN DE SCHOORSTEEN. Jullie
samen maken de actie tot een succes, we hopen dan ook dat we volgend jaar
weer een beroep op jullie mogen doen. We willen jullie tevens, namens alle
gasten, bedanken voor het pakje dat ze ontvangen hebben. Tot slot willen we
nog een opmerking plaatsen; er zijn geefsters die dit jaar geen pakje hebben
gemaakt, dit komt omdat we voor dit jaar meer geefsters dan ontvangers voor
een pakje hadden. Het is belangrijk dat we genoeg geefsters(gevers) hebben
omdat het aantal pakjes dat elk jaar gemaakt wordt ieder jaar verschilt.
Komend jaar komen jullie zeker aan de beurt.
Tevens maken wij van de gelegenheid gebruik om iedereen namens de
Zonnebloem vrijwilligsters fijne feestdagen en een gezond 2020 te wensen.

Nelly van den Broek en Truus Kamphuis
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Bijzondere bijeenkomst OUD-KLASGENOTEN
op reünie in Beckum
‘Reünie basisschool
Beckum met mijn eerste
kleuterjuf. Waarvan ik het
eerste en tevens ook
laatste rapport kreeg met
allemaal dikke Tienen😀’.
Aldus Cilia.
Cilia verwelkomt juffrouw
Leusink op de reünie in het
Proggiehoes. Veel lovende
woorden van de reünisten;
‘super gezellige middag,
hernieuwde kennismakingen, prachtig’ (foto

facebook)

Persoonlijk
GEBOREN; Julan Henny, broertje van Indy, zoon van Chistiaan en Marjon
Markslag-Harink

KERKBIJDRAGE

Willen de mensen die kerkbijdrage hebben toegezegd en nog niet hebben
betaald voor dit jaar, dit alsnog doen, zodat het jaar 2019 kan worden
afgesloten.
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Fysiotherapie Beckum wordt Fysiotherapie Schmitz
Vanaf 1 januari 2020

In het nieuwe jaar wordt Fysiotherapie Beckum overgenomen door Fysiotherapie
Schmitz uit Haaksbergen. Praktijkhouder Reinout Vrijhoeven gaat stoppen om zich zo
volledig te kunnen richten op zijn praktijk in Duitsland. Peter Paul Schmitz neemt de
praktijk van Reinout over. Peter Paul is eigenaar van Fysiotherapie Schmitz die Reinout
al jaren kent via samenwerkingsverbanden.
Gedeelde betrokkenheid voor Beckum
Peter Paul is geen onbekende in Beckum, hij geeft gespecialiseerde loopscholing aan
de jonge sporters bij TVO. Sinds kort is Peter Paul daarnaast de huisfysiotherapeut van
TVO en begeleidt hij samen met verzorger René het eerste voetbalteam van TVO.
Natuurlijk sponsort hij TVO.
Een team bestaande uit John Frongink, Oscar Koppelman, Reinout en Peter Paul
hebben voor Beckum een plan gemaakt waardoor de nodige begeleiding van het
Beckumse sportleven en continuering van de fysiotherapie gewaarborgd blijft.
Daarnaast wil Fysiotherapie Schmitz zich in het jaar 2020 gaan inzetten voor de
gemeenschap van Beckum met o.a. een sponsorschap aan het evenement “de Lus van
Beckum”. Het doel is natuurlijk om sport voor iedereen in Beckum te creëren en
mogelijk te maken.
Fysiotherapie Schmitz is een Keurmerk-praktijk met 50 jaar ervaring
Fysiotherapie Schmitz is 50 jaar een vertrouwde fysiotherapeut in Haaksbergen met
alle verbijzonderingen onder één dak zoals fysiotherapie voor:
•
Sporters
•
Kinderen
•
Manuele therapie én
•
Ouderenfysiotherapie
Zij zijn gespecialiseerd in rug-, schouder-, nek- en knieklachten.
Door het combineren van ervaring met de nieuwste
technologieën, hebben zij onlangs opnieuw de hoogste zorgnorm
van Nederland gehaald bij iedere zorgverzekeraar. Dat kunnen
slechts 300 van de 8.000 praktijken zeggen in Nederland.
Aansluitend en het belangrijkste, patiënten beoordelen
Fysiotherapie Schmitz met een 9.0.
De patiënten uit Beckum kunnen dus binnenkort zowel in Beckum als in Haaksbergen
terecht. Wilt u gebruik maken van alle trainingsfaciliteiten van USA Sport en de
Healthclub in Haaksbergen, dan kan dat natuurlijk op onze locaties in Haaksbergen (zie
hieronder).
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Gratis spreekuur
Fysiotherapie Schmitz biedt ook een gratis spreekuur aan. Dat is elke dinsdag van
20:00 uur tot 20:30 uur bij TVO. U krijgt dan geheel vrijblijvend en passend advies
over uw klachten.
Tot slot
Fysiotherapie Schmitz ontvangt u graag op één van onze locaties.
•
Gezondheidspost Beckum
Deze is gevestigd in de Pastorie naast de H. Blasiuskerk
•
Fysiotherapiepraktijk Haaksbergen
Deze is gevestigd in het centrum aan de Hibbertsstraat 22 in Haaksbergen
•
USA Sport en Healthclub
Deze is gevestigd aan de Trompstraat 16 in Haaksbergen

Fysiotherapie Schmitz is te bereiken via de telefoon en Whatsapp via het nummer 0535721763. Voor meer informatie: www.fysiotherapieschmitz.nl

Voorlopige balans TVO 1 stemt tot
relatieve tevredenheid …

column

Als je begin december even terugblikt op de eerste 10 wedstrijden
die TVO1 in de 3e klasse speelde, zal menigeen een gevoel van
fierheid bekruipen.
Alhoewel een gemiddelde Beckumer vooral niet van de daken gaat
schreeuwen, ‘dat ze het wel zullen redden’ hebben ze wel een gevoel van
trots, stille trots dan! Want simpel feit is gewoon, dat TVO gedeeld 8 e staat
met 13 punten en een marge 6 a 7 punten boven de degradatiestreep.
Het begon allemaal nogal onrustig, onwennig en een enkele keer
ongecontroleerd. Zie de kansloze nederlagen tegen Reutum en RSC uit. Terwijl
zomaar van het favoriete De Tukkers gewonnen werd en ja, TVO liep rood aan
tegen MVV29. Ja, dat zijn de onwennige begin-perikelen in een klasse hoger.
Sneller en slimmer spel, vaker afgetroefd worden, hogere concentratie.
Ziedaar dan de stand van zaken na 5 partijen; 3 punten, voorlaatste,
doelgemiddelde 2 voor en 16(!) tegen. Maar toch werd geen paniek gepredikt
door trainer Danny Ottink en kompaan Tonny Sigger. Gewoon tandje bij, als
team afspraken nakomen, vooral in de organisatie blijven spelen ‘want
handhaven blijft ons uitgangspunt’. Zo ongeveer. Maar na de onwennige
stroeve start bleek TVO een snelle leerling.
De spelers zetten inderdaad een tandje bij en ook; aan het niveau een klasse
hoger blijken meerdere spelers aan te kunnen klampen. Daarnaast zijn links
en rechts wel blessures opgelopen, maar gelukkig is de selectie zo breed, dat
jeugdige vervangers het niveau probleemloos aan kunnen. Dat is de grote
winst!
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Analytisch gezien; enkele jaren geleden moest de TVO hoofdmacht steunen op
zes tot acht spelers, die het vierde klasse niveau aankonden. Invalbeurten van
reserves/vervangers betekende vaak kwaliteit inleveren. Dat was de realiteit,
die natuurlijk niets afdeed aan de altijd gedreven inzet van die spelers. Sinds
twee-drie seizoenen feitelijk is de basiskwaliteit gegroeid én uitgebreid met
talentvolle jeugdspelers en die belangrijke bron is bepaald nog niet
uitgedroogd voor de nabije toekomst! Maw. voor het derde klasse niveau is
momenteel een breder scala aan selectiespelers rijp gebleken.
Gekscherend werd 1 december na de winst op DSVD al gemompeld; “we
staan er na 2 partijen in de 2e periode met 6 punten goed voor”. Geschrokken
antwoordde Tonny Sigger afwerend; ”kalm aan maar, er staan 4-5 teams
gelijk op kop in de 2e periode en we moeten alleen zorgen om uit die
degradatiezone weg te blijven”.
Dat alles onder voorbehoud moet worden beschouwd, bleek een week later.
TVO ging - tegen de verwachting in - onderuit bij LSV. Driekwart wedstrijd
domineren, een ‘pisgoal’ tegen, zelf legio kansen onbenut laten en genekt
worden door een wereldgoal in de slotminuut. Zie daar de koele feiten en
broosheid van succes. Bij ‘het ter perse gaan’ van dit artikel vanaf afgelopen
weekend was de eindstand Losser-TVO uiteraard nog ongewis. Tot zover..

Knitto

125 jaar Boenders en Het Wapen
van Beckum
In de vorige BBB hebben jullie al gelezen dat wij in 2020 ons
125 jarig jubileum gaan vieren. Wat gaan we nu doen om dit jubileum te vieren in
2020?
Om te starten organiseren we samen met de Stichting Zomerfeesten Beckum weer een
MIDWINTERFEEST en wel op 8 februari. Hierbij zullen wij vanuit Het Wapen van
Beckum een borreluurtje aanbieden voor alle Beckumers en voor ieder die zicht met
Het Wapen van Beckum of de Familie Boenders verbonden voelt. En dit wel van 20.00
– 21.00 uur. Dus kom naar de Midwinterfeesten en profiteer van de gratis drankjes en
hapjes in dit uur. (Entree moet wel betaald worden).
5 april Lentefair- 22 juni Receptie voor genodigden - 24 augustus Barbecue voor alle
(oud) medewerkers - 3 november Ladiesnight
Zo ook gaan we iedere maand een ander menu serveren zoals we dit jaren geleden
ook deden. Dit kan de ene keer een haantje van de grill zijn en de andere keer een
lekkere schnitzel. Om op de hoogte te blijven; volg onze facebook pagina of neem een
kijkje op de website www.wapenvanbeckum.nl
Daarnaast lopen onze andere evenementen natuurlijk ook door zoals de Comedy Night,
Back2School Party en de thema avonden in ons restaurant. Kijk hiervoor op onze
website: https://www.wapenvanbeckum.nl/event-kalender-2020/
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Tenslotte is er onlangs is er door onze jubileumcommissie een leuke actie gestart; Ben
je in de afgelopen decennia getrouwd bij Het Wapen van Beckum… stuur dan je
trouwfoto bij het Wapen van Beckum naar onderstaand mailadres. Uit alle inzendingen
wordt dan maandelijks een diner verloot. Het diner van jullie trouwdag wordt dan
geserveerd.
Voor info over de lentefair, ladiesnight, barbecue (oud medewerkers) en de foto actie,
mail naar: 125jaar@wapenvanbeckum.nl

We hopen er samen met onze gasten en medewerkers een mooi jubileumjaar van te
maken! Familie Boenders

SAMEN BOUWEN AAN BECKUM:

het gaat echt de goede kant op!
Het vordert gestaag met het nieuwbouwplan op de sportvelden. De Stichting
Samen Bouwen aan Beckum heeft ambtelijke en bestuurlijke overleggen
gehad deze maand, welke vooralsnog, zonder uitzondering, positief blijken uit
te pakken.
Op woensdag 11 december is met de groep eerst belangstellenden gesproken
over hun concrete wensen qua wijk en woning. Die inventarisatie wordt
binnenkort voorgelegd aan de collegeleden van de gemeente Hengelo.
Of dit ook tot een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Hengelo
leidt, is nog niet 100% zeker, maar de huidige situatie en het perspectief zijn
meer dan goed. Volg de ontwikkelingen ook via BeckumNL, zodra er meer
nieuws is lees je het daar ook!

St. SBB

Peuterspeelschool De Bleek

heeft nog veel plek voor nieuwe kinderen!
Onze peuters bij juf Ellen in het mooiste lokaal van de school kunnen nog
speelvriendjes en vriendinnetjes gebruiken. Na de kerstvakantie gaan er 4
kinderen naar groep 1-2 er blijven dan nog 4 kinderen bij juf Ellen in de
peuterspeelschool van IKC De Bleek. Gezelliger is dat je met meer kinderen in
een groep zit en samen speelt. leert en werkt. Op maandag- en
woensdagochtend zijn de peuters bij IKC De Bleek aan het spelen, leren en
werken.
Is uw kind (of kent u een kind) dat binnenkort 2 ½ jaar wordt. Neem dan
contact op met Ellen Koster of Petra Kok debleek@kbhz.nl 06 43585848.
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Datumbank
18
18
19
21
21

dec.
dec.
dec.
dec.
dec.

Werksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde
Kerstmarkt in Beckum | Parkeerplaats Wapen van Beckum
Wat de pot schaft*
Oud papier
Brook Duo Kerkentour 2019: ’t K’oole testament | Aanvang 20.00 uur |
H. Blasius Beckum
30 dec. TVO Oliebollenactie
2020
1 jan. Nieuwjaarsreceptie | Aanvang 15.30 uur | ‘t Proggiehoes
4 jan. Tennis | Nieuwjaarstoernooi | Locatie: tennishal Veldwijk | aanvang 19.00 uur
5 jan. Zwarte Doffer Postduivententoonstelling | 12.00-18.00 uur | ‘t Proggiehoes
7 jan. Ouderensoos
8 jan. Wat de pot schaft*
12 jan. Midwinter Volleybal Toernooi | 12.00-20.00 uur
15 jan. Vrouw Actief Beckum | ’n Zeutne Oamd, aanvang 19.30 uur om ’t Proggiehoes
17 jan. Happen en stappen ‘Snertwandeling’| 18.00 uur | ‘t Proggiehoes
18 jan. Oud papier
23 jan. Wat de pot schaft*
24 jan. Beckumer Ossens | Opstapavond Prins Carnaval 2020 | 20.30 uur | Café
Halfweg
30 jan. Hoorzitting voorgenomen sluiting H. Blasiuskerk | 20.00 uur | Wapen van
Beckum
1 febr. Agrarische Filmavond | ’t Proggiehoes | 20.30 uur
8 febr. Midwinterfeesten | Het Wapen van Beckum
11 febr. Ouderensoos
11 febr. Vrouw Actief Beckum | Miriam Spitholt, ‘Gelukskunde’
12 febr. Wat de pot schaft*
12 febr. OVBO | Jaarvergadering
15 febr. Oud papier
15 febr. Stichting Historisch Archief Beckum | Opendagen | ’t Proggiehoes
14.00-17.00 uur
16 febr. Stichting Historisch Archief Beckum | Opendagen | ’t Proggiehoes
11.00-17.00 uur
21 febr. Beckumer Ossens | Carnavalsavond | ’t Proggiehoes
22 febr. Kaartmarathon | ’t Geertman
23 febr. Beckumer Ossens | Carnavalsmiddag voor jong en oud | ‘t Proggiehoes
27 febr. Wat de pot schaft*
29 febr. TVO | Compostactie
3 mrt. Ouderensoos
11 mrt. Wat de pot schaft*
11 mrt. Vrouw Actief Beckum | Bezoek Momentum Boekelo
5 april Fair | Het Wapen van Beckum | 11.00-16.00 uur
12 t/m 14 juni
TVO Jeugdkamp
*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.
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**********************************************************************
Vakanties basisschool de Bleek schooljaar 2019-2020
23 dec. t/m 3 jan.
Kerstvakantie
17 febr. t/m 21 febr.
Voorjaarsvakantie
10 t/m 13 april
Pasen
27 apr. t/m 8 mei
Meivakantie
21 en 22 mei
Hemelvaart
6 juli t/m 14 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
DECEMBER
Zo. 22 dec.
Di. 24 dec.

09.30 uur
17.30 uur

Wo. 25 dec.

09.00 uur E
11.00 uur

Do. 26 dec.

09.30 uur

Za. 28 dec.

19.00 uur

Di. 31 dec.

19.00 uur

JANUARI 2020
Zo. 04 jan.
Zo. 12 jan.

09.30 uur
09.30 uur

Zo. 19 jan.

09.30 uur

Za. 25 jan.

19.00 uur

FEBRUARI
Za. 1 febr.
Za. 8 febr.

19.00 uur
19.00 uur

GEEN VIERING
WOORD- EN COMMUNIEVIERING
KERSTAVOND/GEZINSVIERING
Pastor Doornbusch/Dames- en Herenkoor
UCHARISTIEVIERING
IN DELDEN
EERSTE KERSTDAG
EUCHARISTIEVIERING
IN BENTELO
EERSTE KERSTDAG
ECHARISTIEVIERING
IN DELDEN
TWEEDE KERSTDAG
EUCHARISTIEVIERING
Pastor Escher/Dames- en Herenkoor
WOORD- EN COMMUNIEVIERING
OUDJAARSDAG
Pastor Timmerman/Spirit
GEEN VIERING
EUCHARISTIEVIERING
IN GOOR
NIEUWJAARSVIERING EN – RECEPTIE
WOORD- EN COMMUNIEVIERING
Werkgroep
EUCHARISTIEVIERING
Pastor Escher
GEEN VIERING
EUCHARISTIEVIERING
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Deze maand….

in één volzin

Het hoeft geen betoog dat het jaar 2019 heel veel stof deed opwaaien, vooral stikstof waardoor
vooral Nederland in rep en roer raakte, allerlei economische activiteiten wil beknotten, maar
omliggende landen de normen niet zo rigoureus terugdraaien waardoor met name de boeren nog
steeds de kop in de wind gooien, desalniettemin blijven Russische sporters de pineut, want een
controle op- en uitbannen van dopinggebruik wordt verdoezeld of blijft achterwege, wat natuurlijk
niet zeggen wil dat elders niet ‘de verkeerde snoepjes’ worden genuttigd en in Beckum… hebben
we extra Kerstverlichting langs de straat, komen Nieuwjaarsnacht geen vreugdevuren in de wijken
en is het voornemen om in de kerk met de erediensten te stoppen, wat de oudere garde een
melancholiek gevoel zal geven hetgeen onverlet laat;

PRETTIGE FEESTDAGEN EN GEZOND NIEUWJAAR TOEGEWENST !!

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)
MAANDAG
DONDERDAG

(op afspraak 06-15461170)
: 08.00 – 20.00 uur
: 08.00 – 18.00 uur

Per januari neemt fysio Schmitz deze praktijk over, zie elders in BBB!
WIJKZORG: (Mariël Lammersen - Onland)

(tel. tijdens kantooruren 074 – 3677413 of 06 – 34361268)
(zorgcentrale bij acute zorg 088 – 3677000)
TAI YIN ACUPUNCTUUR BECKUM (Fenanja Bouman)
Praktijk aan huis
Voor behandeling of afspraak tel. 06-27560378

NIEUWS van VROUW ACTIEF BECKUM
Afgelopen vrijdag was het weer tijd voor onze jaarlijkse december-feestavond. Dit keer
was het aan de buurt Oele-Wolfkaterweg om het een en ander te
organiseren. Alles stond deze avond in het teken van
‘KROAMSCHUDD’N IN BECKUM’, iets wat lijkt op een versie van
Herman Finkers. Gelijk bij aankomst op het parkeerterrein begon het
feest al. Er was een volkstelling, er waren schapen op de ‘heide’,
midwinterhoornblazers en een en ander was sfeervol verlicht met
vuurkorven en menig kaarsje. Nadat iedereen koffie met krentenwegge
had genuttigd ging het programma van start. Er werd gezongen en
buiten startte de trekker van de boer pas nadat de 3 wijzen hem hadden geholpen.
Eveneens buiten in ‘de stal’ werd ‘het kindje’ geboren. Binnen op het toneel kwam er
veel kraamvisite voorbij. Alle dames konden genieten van een hapje en een drankje en
gingen naar huis met een leuke attentie. Er was zelfs nog een verloting: de worst ging
naar Annie Nijenkamp…….. en bij Karin Lansink Rotgerink thuis mogen ze genieten van
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een heerlijke krentenwegge.
Na een mooie, warme kerstwens en het samen zingen van Stille Nacht-Heilige Nacht
werd de avond geheel in stijl afgesloten. Dames TOP geregeld, DANK voor de
sfeervolle avond!

Op 15 januari gaat ons programma verder met ’n Zeut’n Oamd. Jan Meen,
chocolatier uit Delden zal het een en ander vertellen en uiteraard gaan we wat
proeven. Er zal een standje aanwezig zijn waar enkele producten worden verkocht,
dus… TIP: misschien de portemonnee mee….
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Voor onze bijeenkomst op 11 februari hebben we Miriam Spitholt als gastspreekster
uitgenodigd. Zij zal een boeiende lezing geven met als thema GELUKSKUNDE.
Miriam schrijft op haar website: “Mijn presentaties variëren van korte prikkelende
sessies tot intensieve en op maat gemaakte. Humor, een gezonde dosis zelfspot, een
bak aan kennis en ervaring maar vooral een op het publiek afgestemd verhaal zorgen
ervoor dat de zaal geïnspireerd en geprikkeld weer naar huis gaat!”. We zijn benieuwd!
Wil je meer info: kijk op www.miriamspitholt.nl.
Leden dienen zich op te geven voor 1 februari, de toegang voor leden is
gratis.
Ook NIET LEDEN zijn WELKOM, vanaf 1 februari kun je je AANMELDEN via
vrouwactiefbeckum@hotmail.com, na ontvangst van een bevestiging is er plek voor
jou!
De entree voor niet leden bedraagt € 10,-, dit is incl. koffie en een consumptie.
Gezien alle lovende recensies en de bekendheid die Miriam Spitholt inmiddels heeft
verworven verwachten we een grote belangstelling dus meld je tijdig aan, VOL = VOL!
We willen tevens van de gelegenheid gebruik maken om iedereen, en met name al
onze leden en hun naasten hele fijne feestdagen en alle goeds voor 2020 te wensen.
We zien elkaar weer op 15 januari a.s.!

Met vriendelijke groet, bestuur Vrouw Actief Beckum

Zondag 15 december dus. Losser – TVO eindigde na een 0-1 ruststand
in 0-5. Aaron scoorde 3x, Maik en Daan 1x in een partij waarin TVO na een
aarzelend begin de machteloze Lossernaren kansloos liet. Aldus verschaft TVO
zich een mooie positie in de -relatief- veilige middenmoot, hulde!!
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