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Exploitatie Stichting Druk voor Beckum
Verschijnt 10x per jaar en wordt gratis in Beckum huis aan huis verspreid.
Andere belangstellenden (bijv. geen formele binding met Beckum) kunnen een
postabonnement nemen op BBB à € 20 per jaar. Info/opgave via Ria Jannink:
074-3676430; @. r.jannink1@kpnplanet.nl.
BBB-digitaal: www.beckumbeterbekeken.nl (foto’s in kleur!).
De uitgave van BBB is mede mogelijk DANKZIJ DE ADVERTEERDERS EN
VRIJWILLIGE BIJDRAGEN VAN DE LEZERS op nummer;
NL73 RBRB 0958 3943 18 t.n.v. ‘Stichting Druk v. Beckum’; o.v.v. ’Vrijwillige
bijdrage BBB’.
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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
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BBB VERSCHIJNT HET EERSTE HALFJAAR IN 2020 OP;
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Inleveren kopij uiterlijk een week vóór de uitgave!
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Jaargang

Nummer
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We zijn zo eind februari in de sferen van heel veel regen en carnaval. Beckum
deelt met de Ossens ook in die feestvreugde. Verder verdiend bouwen aan
Beckum alle aandacht, inclusief een persoonlijke ontboezeming! Ook de
kerktoekomst is een cruciaal, gevoelig onderwerp. Natuurlijk worden verder
diverse andere zaken belicht in deze BBB. Kortom;

Beckum Beter Bekeken Blijft Boeien
Laatste week nieuws…
•

Het was een roerige nacht in Stepelo na het carnavalsfeest van de
Beckummer Ossens afgelopen vrijdag. Een taxibus met moegestreden
carnavalsvierders strandde in de drek. Nota bene in de buurt van de
woning van prins Hugo…Na de nodige vijven en zessen via de telefoon
kwam daar de opgeroepen (mede-vrouwelijke!) tractorhulp, die de
vastgelopen taxibus met de carnavalsvierders los hielp; he he !...

•

Het was een merkwaardige afgelopen zondag. Waar een zondvloed aan
regen en windvlagen ons land teisterde, waren TVOers gewoon actief aan
het voetballen. In de sportzaal joegen een 9 tal mannen zich in het
zweet. Het ging fanatiek; tussenscores van 8-8 en 10-10 werd geroepen
en bij mislukte acties was het schaterlachen…Op veld 3 werd warempel
ook gevoetbald! Het senioren(+45 team) trotseerde regen, wind en
modder en na ruim een uurtje ‘ballen’ konden de doorweekte veteranen
de douche opzoeken …

•

De carnavalsoptocht vd Beckummer Ossens van afgelopen zondag in
beeld op pag. 38-39. Regen en wind werd getrotseerd.

•

Deze BBB is gedrukt op een nieuw geïnstalleerde Ricoh printer. Een
geslaagde missie, zoals we zien!!!

DE VOLGENDE BBB VERSCHIJNT WOENSDAG 25 MAART 2020
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Wat U Leest In Deze Februari BBB
Laatste week nieuws
Inhoudsopgave
Samenwerkingsovereenkomst in de maak; gemeente, SBB en TVO
Beckum anno 2020, persoonlijke ontboezeming;
‘Nú de gelederen sluiten!
Dankbetuiging Truus ter Avest
Wat gebeurt er met de kerk?
Dankbetuiging Julisca Temmink
Over de kerk; ludieke beschouwingen uit het verleden
Samenloop voor hoop
Speciale Pitamientjes 2
Nieuws Vrouw Actief Beckum
Eieractie TVO
Dodenherdenking Beckum 23 april
Prins Hugo i van de Beckumer Ossens
Jeugdraad Beckum; bedankt en welkom!
Happen en Stappen
Wist u datjes…
Zonnebloem; Boottocht en brunch
Bevrijdingsfeest 75 jaar, 4 april
Cybercrime, toelichting
Eric Brinkhorst bekroond met fotoprijs
Twintig voorzetten op Hugo Asbreuk
Lentefair bij Wapen van Beckum, 5 april
Navigate North bedwong ook Noordkaap
Sportclinic TVO jeugd, 21 maart
Midwinterfeest succes en Pinksterfeesten 2020
Luk akkefietjes
Historie van Beckum; de moeite waard
In memoriam Tonnie Alferink
Vastenactie, werken aan toekomst
Je kunt niet alles (tegelijk) hebben!
Datumbank en weekendvieringen Blasiuskerk
Carnavalsoptocht in beeld, dat smaakt naar meer!
Deze maand… in één volzin
Gezondheidscentrum in pastorie
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Samenwerkingsovereenkomst GEMEENTE
HENGELO, TVO EN SBB komt eraan!
In januari hebben de gemeente Hengelo, TVO en de Stichting Samen Bouwen
aan Beckum (SBB) een positieve conclusie getrokken over de financiële
haalbaarheid van deel I van het woningbouwplan; veld 3 van TVO. Dit
burgerinitiatief biedt een unieke kans aan de gehele Beckumer gemeenschap en
kan als vliegwiel dienen voor het noodzakelijke vervolg; de ontwikkeling van het
dorpshart. Van belang is dat de positieve intentie vanuit TVO, SBB en de
gemeente Hengelo leidt tot een toekomstgerichte Samenwerkingsovereen-komst.
Daar wordt op dit moment hard aan gewerkt door betrokkenen. De huidige
aanpak is goed voor starters/doorstroming op de woningbouwmarkt, de
accommodatie van TVO en goed voor de totale leefbaarheid in Beckum.
Als SBB streven we naar het optimaal benutten van de mogelijkheden voor de
Beckumer gemeenschap. We focussen daarbij op de volgende aspecten:
+ een grondprijs waardoor starters een kans krijgen;
+ sturing op het woningprogramma, zelf bepalen wat en met wie je bouwt;
+ vrije kavels zodat (ook) Beckumer ondernemers als opdrachtnemer kunnen
fungeren;
+ een toekomstbestendige accommodatie voor TVO;
+ een toekomstgerichte ontwikkeling van het dorpshart met zicht op fase II voor
de woningbouw.
Daarvoor spannen we ons, samen met TVO en de gemeente Hengelo in.
We krijgen vaak de vraag: kan er niet meer en sneller gebouwd worden? Sneller
kan, als er geen bezwaren worden ingediend tegen de door de gemeente in gang
te zetten bestemmingsplanwijziging. Dat geldt trouwens voor elke
bestemmingsplanwijziging in Beckum en elders. Meer woningen? Voor dit
moment betekent de gemeentelijke Woonvisie dat het aantal woningen,
maximaal 10 woningen tot 2027 bedraagt. De gemeente is op basis van het plan
voor veld 3 bereid, in te stemmen met 15 à 17 woningen. We weten dat er meer
belangstelling is. Dit blijkt o.a. uit het grote aantal belangstellenden dat zich bij
ons heeft gemeld. Daarom maken wij ons hard voor de fase hierna en willen we
daarover afspraken maken in de samenwerkingsovereenkomst.
Het is belangrijk om met elkaar verder in de toekomst te kijken en vanuit Beckum
eensgezind stappen te zetten. Dit gaat niet alleen over woningen/doorstroming,
maar ook over de gemeenschapsgebouwen, de toekomst voor de school, de
toekomst voor het kerkgebouw, en bijvoorbeeld het groot onderhoud aan de
N739 van 2023.
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We hopen dat het ons lukt om dit een plek te geven, partijen enthousiast te
krijgen en vragen hierin om positieve steun van alle betrokkenen. Met vertrouwen
werken we verder. Samen lukt het! Hopelijk in de volgende BBB meer positief
nieuws! Volg ook onze info op Beckum.nl en vergeet niet de veel gestelde vragen
pagina te lezen.
Voor vragen kunt u, zoals altijd, mailen met Eric Temmink via bouwen@beckum.nl.

Eric Temmink voorzitter burgerinitiatief SBB

Beckum anno 2020 persoonlijke ontboezeming
Je mag in Nederland gelukkig lid worden van een van de vele politieke partijen en
dat trots op Facebook zetten. Je mag voor of tegen het klimaatplan van Frans
Timmermans zijn. Je mag via de Raad van State het kabinet dwingen om grote
bouwprojecten stop te leggen. Je mag voor of tegen verlaging van de snelheid op
de snelwegen zijn. Je mag roepen dat je het ergens mee eens of oneens bent,
zelfs als je er inhoudelijk niet veel over weet. We leven in een vrij land. Vrijheid
van meningsuiting mag hier en is een groot goed.
Met de mobiel zelfs tot ín de Tweede Kamer melden diverse stromingen
onophoudelijk hun heldere standpunten. Iedereen probeert een achterban te
mobiliseren met pakkende ‘oneliners’ en daarmee steun te winnen, ook op lokaal
niveau. Het leidt zelfs tot taalverrijking, nieuwe woorden, gevormd ten gevolge
van allerlei standpunten: Klimaatdrammer, Toetertrouwstoet, Stekkersubsidie,
Bosplein, Vleeswroeging en recentelijk Vriendinnentweet vertellen in één woord
een heel verhaal met twee kanten en vaak met heel veel tegenstelling. Anno
2020 is ongegeneerd roepen laagdrempelig en we schermen snel en terecht met
“vrijheid van meningsuiting”. Welkom in democratisch Nederland.
Roepen dat doen we, ook in Beckum, tegenwoordig veel makkelijker dan pak
hem beet 30 jaar geleden. Toen hadden we de ingezonden brief in de krant of de
BBB om iets te melden. Tegenwoordig hebben wij social media-mogelijkheden en
ook in ons dorp typt menigeen zich de vingers blauw, niet zelden anoniem of
onder een ‘veilig’ pseudoniem. Vaak zijn het standpunten die het goed doen aan
de stamtafel, in de sportkantine, op feestjes of thuis op de bank. Lekker gaan
staan achter kort-door-de-bocht standpunten (al dan niet met verborgen eigen
belang), halve waarheden of zelfs 100% onwaarheden. Helaas heeft men soms
weinig idee waar het inhoudelijk over gaat, maar is de (populistische) mening
snel bepaald en razendsnel gedeeld met alle ‘social media vrienden’.
Nederland is en blijft echter nog steeds een polderland. Feit is dat we van water,
drooggelegd land weten te maken. Polderland heeft, 75 jaar na een heftige
periode zónder vrijheid van meningsuiting, ook een andere betekenis. Daarbij
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gaat het om elkaar in het midden vinden. Jij wilt linksaf, ik ben voor rechtsaf, we
slaan elkaar niet de hersenen in, maar gebruiken ze en ... gaan, na constructief
overleg, rechtdoor. Allebei de intentie om samen verder te gaan, wat water bij de
wijn en voilà, 'Verdan'. Blik op de toekomst, jij blijft, ik blijf, samen vooruit.

Samen spreekt mij zeker aan als het gaat om de leefbaarheid in Beckum. Net als

velen zet ik me daar graag voor in. Omdat ik geloof in de kracht van onze kern.
Ook in ons dorp kennen we verschillende opvattingen. Dat is goed en dat mag
niemand ons afpakken, we leven in een vrij en democratisch land. Leg je oor te
luister op verjaardagen, buurtfeestjes, in de kantine, bij Boenders op de politieke
markt, bij Vrouw Actief, bij het inkorven van de duiven, bij de OVBO, op social
media, standpunten genoeg en je hoort en leest nog eens wat. Een kleine
opsomming wat er zoal voorbijkomt;
o “De kerk staat straks leeg, dat gebouw mag niet weg!” – “Zet 'n bulldozer d'r
o

o

o

o
o

o
o

o

o
o

ma veur en schoeft h'm d'r of!”
“'t Proggiehoes draait toch nog steeds en kijk eens hoe goed.” – “We
zochten nog maar twee vrijwilligers (uit een pool van meer dan 100) voor de
vrijdagavond en staan uiteindelijk zelf maar weer te helpen.”
“TVO wil de kantine verbouwen maar dat mag nog steeds niet.” – “TVO
werkt toch samen met andere verenigingen aan één
gemeenschapsgebouw?”
“Geld voor een ander gebouw komt er toch niet uit die woningbouw op veld
3.” – “Laat de gemeente Hengelo de grond aan de Wolfkaterweg toch
gewoon onteigenen. Dan verkoopt Beckum die grond en houden we het geld
voor de gemeenschap.”
“TVO Handbal speelt THUISwedstrijden in Hengevelde!” – “Dat is altijd al zo
geweest en wordt nooit anders!”
“Ik ben geblokkeerd op BeckumNL, dat is censuur!” – “Niemand wordt
geblokkeerd, zolang het maar niet kwetsend is en het onder eigen naam
gebeurt.”
“Met woningen op veld 3 gaat er weer een mooi stukje natuur verloren.” –
“Hoezo natuur? Het is een voetbalveld. Grassprieten!”
“Wolfkaterweg bouwen = maandag al beginnen, zegt de assistent
rentmeester van Twickel.” – “Elke bestemmingsplanwijziging kost dezelfde
tijd, het kan alleen sneller als niemand bezwaar maakt.”
“Ik als ondernemer vind dat we z.s.m. moeten bouwen aan de
Wolfkaterweg!” - Je snapt ook dat een projectontwikkelaar zélf een
ondernemer/aannemer kiest om zijn huizen te bouwen? Of word jij soms zijn
aannemer?”
“Ik wil absoluut geen bouwverkeer langs mijn huis” – “Ja lekker puh en ik wil
geen woningen in mijn achtertuin.”
“15-17 woningen is veel te weinig, belachelijk!” – “We mogen nú nog geen
40 woningen bouwen, daar zijn regels voor.”
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o

“We moeten Beckum eens Kritisch, Realistisch of Anders gaan bekijken” –
“Doen! We leven in een vrij en democratisch land….”

....allemaal gehoord of gelezen, allemaal herkenbaar, allemaal meningen,
allemaal mensen, allemaal democratie, allemaal vrijheid van meningsuiting en ….
allemaal potentiële werkgroepleden/bestuurders/meedenkers waardoor we
samen vooruit kunnen.... toch?? ....... Helaas, zelden...
Steeds minder mensen steken hun nek nog uit anno 2020. Dorpsraden stoppen of
vallen teleurgesteld uiteen, commissies worden verlaten, mensen met een mening
haken af, worden digitaal afgemaakt of worden “ import Beckumer” genoemd, de
verdeeldheid groeit, de betrokkenheid daalt, terwijl juist dát, nu nodig is.
Betrokken mensen die in, voor en van het dorp een volwaardig gesprekspartner
richting overheid willen maken en houden, niet voor zichzelf, maar voor de
gemeenschap.
De gemeente Hengelo staat in ons dorp niet al te hoog aangeschreven, daarover
verschillen we in Beckum niet heel erg van mening. De gemeente heeft het imago
van (ik citeer) “afwachtende bestuurders die Beckum maar wat laten aanklooien ”,

“als ze onze zelfredzaam weer eens bewieroken, betekent het dat ze voorlopig
helemaal niets voor ons doen”, “ze behandelen ons als blindedarm; geen rol van
betekenis in het lichaam zolang die niet ontstoken is ”. Dat is het beeld wat bij

menigeen leeft... en menigeen wil, mede daardoor, geen vuist meer maken, is er
klaar mee, is uit vergaderd, uitgeblust, gefrustreerd door intern of extern
handelen... het moet echt anders anno 2020...

... en het kán anders anno 2020!
Er ís nu actie en begrip in het stadhuis, er ís een heel goede verbinding tussen
Beckum en het College van B&W en de Gemeenteraad, er ís een expert
beschikbaar die heel goed weet hoe het ambtelijk en wettelijk werkt... en ziedaar,
we staan op het punt van de eerste harde afspraken maken mét onze Gemeente
Hengelo over het vlot trekken van de langverwachte en broodnodige
woningbouw. Hier is lang aan gewerkt door heel veel mensen. En nu.... ja nu valt
half Beckum over elkaar vanwege de locatie... Welkom in 2020, welkom in
Beckum.
Willen we de leefbaarheid in Beckum verbeteren, zorgen voor voorzieningen op
peil en een toekomst voor de jeugd van ons dorp, in ons dorp, voor ons dorp,
doorstroming realiseren in woningen, een school in het dorp houden, een plek om
samen te komen, te sporten, te vieren, te rouwen, gerund door één
vrijwilligerspool? Dan moeten we, volgens mij, nu eens echt SAMEN gaan
optrekken.
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Heb jíj een mening? Kom dan alsjeblieft aan tafel en praat mee, je bent heel hard
nodig, jong en oud, met of zonder kennis, voor jóuw dorp, voor ónze toekomst,
met open vizier en je eigen mening. Wil je?? Graag!! Mail naar hulp@beckum.nl
of meld je aan bij een bestuurder van een willekeurige vereniging, bij een lid van
Dorpsraad Beckum, werkgroep of commissielid. SAMEN lukt het ons. Goed dat je
een mening hebt en alvast bedankt voor je inzet.

Gerard Lansink Rotgerink (op persoonlijke titel)

Dankbetuiging
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de zeer warme belangstelling,
in welke vorm dan ook, na het plotseling overlijden van mijn lieve man, onze
broer, zwager en oom Henny ter Avest. ‘Metien’s Henny’.
Dit heeft ons zeer goed gedaan, dank voor de steun en het medeleven.

Truus ter Avest – Löbker, familie ter Avest, familie Löbker

Wat gebeurt er met de kerk?

Op donderdag 30 januari was het tijd voor de aangekondigde
Hoorzitting van de Heilige Geest parochie over de toekomst van onze
kerk. Het parochiebestuur is voornemend om de H. Blasius op termijn te
sluiten en aan de eredienst te onttrekken. In een goed gevulde zaal bij
Het Wapen van Beckum, ruim 100 aanwezigen, kregen de parochianen
uit Beckum de kans om hun wensen en opmerkingen te ventileren.
Gezien het traject dat al in het verleden is opgestart (Kerk in de steigers), is
Beckum al ruim 10 jaar bezig met ‘Hoe krijgen we de kerk weer vol en wat
gebeurt er met het gebouw als er een sluiting komt?’. Dus voor veel Beckumers
waren de brieven in december en januari van het parochiebestuur op zich geen
donderslag bij heldere hemel. Het traject (sluiting op 1 juli 2020) wel. Want een
halfjaar is zo voorbij en dan? Zingt Spirit alleen nog in de Hoeve? Kan het Damesen Herenkoor alleen nog maar repeteren, want vieringen zijn er dan niet meer.
Wat moeten de Boppers? Wat moet de Avondwakegroep? Wat krijgen de kosters
nog aan taken? Kan Truus ter Avest nog voorgaan bij Woord- en
Communievieringen? Hoe gaat het verder met de Actie Kerkbalans, zowel voor de
parochianen maar ook voor de lopers? Heeft Diny Annink dan op het secretariaat
nog werk? Wat gebeurt er met het kerkgebouw? En de vraag die hier vooral
boven hangt: Is Beckum eigenlijk wel klaar voor een kerksluiting?
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Dit alles werd aangekaart op de Hoorzitting. Pastoor Oortman opende de avond
met een gebed, vicevoorzitter Peter Helle gaf een terugkoppeling van de
informatieavond van 11 februari 2019 en legde de stand van zaken uit voor wat
betreft financiën, onderhoud gebouwen en vitaliteit. En daarna was het tijd voor
de parochianen. De vaste kerkgangers namen het woord. Enkele opmerkingen:
- Twee vieringen per maand houden in de kleinere locaties, zodat Beckum
ook op deze manier nog bediend wordt.
- Te weinig aandacht vanuit het pastorale team naar de vrijwilligers toe.
- De kerk moet meer aansluiten bij de belevingswereld van vandaag.
- We missen straks een plek van verbondenheid.
- Men is niet voornemend om op de fiets naar Delden gaan om daar een
viering bij te wonen.
- 1 juli 2020 is veel te snel, er is teveel onduidelijk.
- Een betere uitleg over de verdere invulling is gewenst.
- De vrijwilligers zijn de ‘thuisbasis’ op deze manier kwijt.
Bij een hoorzitting wordt er niet gereageerd vanuit bestuur of pastoraal team op
de opmerkingen. Het is puur om de mensen aan te horen. Het verslag, uitgetypt
door Berna Horck (secretaresse pastoraal team) en Bernadette Morskieft
(secretaresse parochiebestuur) werd in de pauze verder verwerkt en na de pauze
voorgelezen door pastoor Oortman. Het was een weergave zoals de aanwezigen
die gesproken hadden zich ook in konden vinden en het verslag werd
goedgekeurd. Dit verslag gaat mee met de stukken die het parochiebestuur
inlevert bij het Aartsbisdom Utrecht.
Na de pauze was er ruimte voor vragen, antwoorden en discussie. Het feit dat de
financiën van de H. Blasius in Beckum nog groen zijn en andere locaties niet, gaf
de nodige vragen. De financiën en onderhoud gebouwen is ook geen reden
geweest om het voorgenomen besluit tot kerksluiting aan te sturen. In Beckum
betreft het vooral de vitaliteit. Er zijn vrijwilligers, zij worden alleen steeds ouder
en er komt weinig tot geen aanwas van onderop. Daarbij zijn het aantal
dopelingen door de jaren heen reden tot zorg voor de toekomst (2014: 4, 2015:
0, 2016: 2, 2017: 2, 2018: 0). Weinig dopelingen, dan straks weinig tot geen
communicantjes en vormelingen. Deze mening werd niet door alle aanwezigen
gedeeld, ondanks de cijfers die toch een flinke teruggang laten zien. Ook veel
vragen over de toekomst van het kerkgebouw en de gelden van Beckum, want
wat gebeurt er met dat geld? Blijft dat voor Beckum? Nee, zoals het nu is, blijft
dat geld binnen de Heilige Geest parochie en komen ook ten goede van de hele
parochie. Dat wil je als Beckumse parochiaan natuurlijk niet horen. Het
parochiebestuur kon ook nog niet in de finesse uitleggen wat er met het
kerkgebouw gaat gebeuren. Het parochiebestuur gaat in gesprek met de
Dorpsraad Beckum en werkgroepen binnen Beckum die al voorzichtig dit traject
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onderzoeken. Het doel van het bestuur is dat het gebouw blijft bestaan en sloop
is dan ook niet aan de orde.
Ook was er wat gemor over de afwezigheid de pastores. “Vroeger kwam de
pastoor 1 keer per jaar langs, maar dat zien we niet meer”. Pastoor Oortman gaf
aan dat dat anno 2020 onmogelijk is voor het pastorale team. Het team bestaat
uit 1 pastoor, 4 pastoraal werkster waarvan 1 langdurig ziek. Dit pastorale team
dient 13 geloofsgemeenschappen in Hengelo, Borne, Hertme, Beckum, Bentelo,
Hengevelde, Delden, Goor (inclusief Diepenheim en Markelo) en Sint
Isidorushoeve. Dat betekent dat vier personen de zorg hebben over 42.000
parochianen. En een jaar van een pastoor heeft net als ieder mens gewoon 365
(dit jaar 366) dagen. Dus dat is onbegonnen werk. De pastoor gaf ook aan dat
mantelzorgers, buren, verenigingen een melding kunnen maken bij het pastorale
team om een bezoek te brengen aan een parochiaan die daar behoefte aan heeft.
Met 42.000 parochianen is het onbegonnen werk voor het team om zelf te weten
wie wel of geen behoefte heeft aan pastorale zorg. Daarbij is de pastoor de enige
die mag bedienen. Dus ‘vroeger’ is niet meer parallel te leggen met ‘nu’.
De Actie Kerkbalans is ook uitgesteld tot nader bericht. Dit ook vooral om de
lopers niet op een onmogelijke opdracht uit te sturen. Zolang er nog niet meer
bekend is, is het niet logisch om de lopers ‘voor de leeuwen’ te gooien. Dus er
wordt goed gekeken en overlegd hoe dit zo duidelijk mogelijk aan de parochianen
uitgelegd kan worden. Het feit dat misschien de kerk in Beckum sluit, betekent
niet dat Beckum geen deel meer is van de Heilige Geest parochie. Het is niet zo
dat Beckum er niet meer toe doet. De dinsdagochtendviering in de sacristie blijft
bijvoorbeeld gewoon bestaan, ook met hulp van het pastorale team en ook na
een eventuele sluiting.
Omdat de vragen en discussies langer waren dan de avond, is er besloten dat er
in de komende tijd een tweede avond wordt gepland voor de vragen en
opmerkingen die nog niet gesteld en gemaakt zijn. Aan het einde van de avond
kon ik concluderen dat het een goede, nette, respectvolle avond is geweest.
Zowel van de kant van de parochianen naar bestuur en pastoraal team en
andersom. En dat geeft toch een goed gevoel. Niet heel Beckum is er klaar voor,
maar het in gesprek blijven met elkaar voert de boventoon. En dat is een grote
winst van deze avond.

BBB redactie

Dankbetuiging
Het is fijn te weten dat je in een moeilijke tijd niet alleen staat. Lieve mensen,
dank voor jullie meeleven, op welke manier dan ook.

Harry en Julisca
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Toen de kerk nog dagelijks een stempel drukte op
de gemeenschap, beschouwingen uit het verleden
Nostalgie kun je het noemen, of ook - met de nodige inmiddels opgedane
levenservaringen - beschouwingen uit het verleden. Het katholieke geloof
belijden; wat vroeger een belangrijk onderdeel uit je leven was, is voor velen
verworden tot een levensgewoonte vol met kritische vraagtekens. En in het kader
van de actuele situatie waarbij landelijk de betrokkenheid met het geloof tanende
is en kerkbezoek gestaag afneemt, is thans actueel dat het instituut kerk voor
Beckum concreet ter discussie is komen te staan. Vooral jongeren vervreemden
dus - door de bank genomen in steeds grotere getale - van het geloof en dus de
kerk. Een realiteit die met moeite door menige Beckumer onder ogen kan worden
gezien. Hetgeen dan wel begrijpelijk is in deze jachtige tijd van globalisering.
Waarin het individu steeds minder oog heeft voor bezinning.

Daarom levert een terugblik op het verleden boeiende nostalgische leesstof op.
En zal bij menigeen een glimlach op het gelaat toveren; ach ja, zo ging dat
vroeger…

De roomse tijd jaren ’50-’60-’70 … Je was misdienaar, met een ploeg jongens van
8 tot 11 jaar ongeveer. Dagelijks fietsen naar de kerk, mis om 7.30 uur, altaar
voorin, grote koor achterin op ‘het koor’. Pastoor Kempers leidde de missen;
strak, met autoriteit en weinig humor. Je leerde Latijnse woorden en de
catechismus. Tijdens de missen knielend voor het altaar, met de rug naar de
kerkgangers. We moesten dan via de linker en rechterkant de kelk, wijn en
andere attributen vanuit het tabernakel via enkele treden op het altaar zetten. En
maakten er een sport van wie het eerst terug was via die zijkant, soms bijna ‘in
een draf’ om maar eerste te zijn. De pastoor keek dan boos, met gespreide
armen tijdens zijn gebed, achterom. Dan kregen we later wel een uitbrander. De
pastoor, ja dat was wat. Hij werd vooral door de ouderen met eerbied en achting
benaderd. Heeroom was de elite van het dorp. Jaarlijks ging de melksik van huis
naar huis bij de boerderijen. Zo kreeg de pastoor dagelijks verse melk in de
pastorie. En ook geregeld een mals stuk vlees als er geslacht was! En ook was
het bij sommige gezinnen gewoonte dat de inwonende opa aan rondtrekkende
missionarissen die bedelden voor de arme gebieden in Afrika, waar ze werkzaam
waren, de knip trok en gul wel 100 gulden schonk. Dit vaak tot verbazing van de
kinderen daar thuis! Het was in de zestiger jaren ook de komst van de
beatmissen en jongerenkoren. Dat was voor de autoriteit van de bisdommen
lange tijd een doorn in het oog. Dat was heidens en kostte heel wat discussies
voordat ouderwetse kerkbesturen overstag gingen.
In vergelijking met de laatste 10-20 jaren was het kerkbezoek in de jaren ‘50 tot
‘80 groot. Er was zondags een vroegmis, late gezongen mis en ’s middags lof.
Met Kerstmis was de Nachtmis letterlijk een Nachtmis; die om 23 of 24 uur, dan
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wel om 6 uur ‘s morgens begon en de kerk zat afgeladen vol. En wel nuchter zijn
als je naar de kerk en ‘te Communie’ ging!

Jan Ottink

Bernadette Morskieft heeft ook enkele typische kenmerkende gewoonten uit die
vroegere roomse tijd te melden. Ook weer met een knipoog vertelt ze de
volgende belevenissen….

De Latijnse Hoogmis, daar kwam maar geen eind aan. Maar ja, opa zat bij het
Latijnse koor, dus we moesten mee. En we moesten stilzitten. Heeeeeel lang
stilzitten. En als we te onrustig waren, kneep ons ma ons in de arm. Blauwe
plekken waren het gevolg. Nu ergerden we ons ook met meest aan ‘Joedelgat’,
een oudere, onsympathieke vrouw die alle liederen mee joelde en tussen de
bedrijven door ons corrigeerde. “Sssssst, stil zijn”. Marianne heeft ooit nog een
briefje thuis geschreven dat ze beter bij het koor kon gaan, want dan hadden wij
geen last meer van haar. Ze heeft echter nooit het briefje gegeven, ze durfde
niet….
Op zondag een groot gedeelte van de mis op de knieën. Kom er nog maar eens
om. Maar we moesten wel, want ma deed dat ook.
En als we alleen met ons pa naar de kerk gingen, kregen we pepermuntjes, maar
dat mochten we dan thuis niet vertellen. Ook wel eens stiekem ‘gespijbeld’. Dan
ging hij met ons een rondje rijden. Ook dat mochten we thuis niet vertellen, maar
een uurtje later hoorden we hem dat zelf tegen ma zeggen.
Het gebed na het warme eten. Het Engel Des Heren was een lang gebed en
duurde minstens 30 minuten, voor ons gevoel. Maar tussen Pasen en Pinksteren
baden wij dan het Halleluja. Dat was veel mooier en ook een stuk korter.
Complete tijdwinst.
Iedere maand heel Oele rondfietsen om het parochieblad van de Pius X kerk rond
te brengen. Dat was ook iedere keer nog een strijd wie van de vijf nu weer aan
de beurt was. Ons pa en ma brachten het nooit rond. Maar als dan rond de kerst
een doosje ‘Merci’ gebracht werd, nam ons ma die aan. Wij de lasten en zij de
lusten….. “Nee, dat bewaart wie veur as d’r volk kuump”.
De broer van mijn vader was priester, dus een Heeroom, en die kwam bij ons
geregeld logeren. Opa vond dat er dan iedere ochtend een H. Mis gevierd moest
worden in de kapel van de Pius X kerk aan de Laurastraat in Hengelo. Dus wij in
onze vakantie mee naar de kerk. Om 9 uur. Want dat moest van opa. En opa?
Die zat thuis naar Radio Oost te luisteren….
En als ons Heeroom kwam logeren, kwam het beste servies op tafel. En de
gekookte aardappelen werden ineens in een schaal opgediend. Want, zo
redeneerde ma, Heeroom kon toch geen aardappels opscheppen vanuit de pan!
Hij was ook de enige die een strak gestreken servet had. Wij konden onze mond
gewoon afvegen aan de mouw van de trui. Als ma dan begon met het bidden
voor het eten, keken wij elkaar allemaal verbaasd aan. “Heeroom is er toch,
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daarom bidden wij nu”. We hadden ons ma een halve dag op de kast met die
opmerking.
Maar door diezelfde Heeroom kwamen wij op plekken in de kerk en pastorie die
voor de gemiddelde parochiaan verboden terrein was. We kwamen in de sacristie,
liepen boven op het koor en keken achter deuren omdat we gewoon vreselijk
nieuwsgierig waren. Excellente orgelspelers zijn we nooit geworden, maar we
konden wel doen alsof. De zonnestralen door de glas-in-lood ramen waren ook
iedere keer een betoverend schouwspel. En als ik dan namens opa een treetje
eieren naar pastoor Span moest brengen, dan kreeg ik van de huishoudster een
paar chocolade eitjes. OP GOEDE VRIJDAG!! En die moest ik dan weer inleveren
voor het vastentrommeltje. De Pius X kerk is er niet meer, er staan woningen. En
de H. Blasiuskerk? We gaan het zien wat de toekomst ons brengt

Bernadette Morskieft

Samenloop voor hoop

Deze actie is bedoeld om zoveel mogelijk geld
binnen te
halen voor het
KWF voor
wetenschappelijk onderzoek van en tegen kanker.
De actie is een 24-uurs durende estafette, van
zaterdag 4 juli, 14.00 uur-zondag 5 juli, 14.00 uur.
De locatie is de IJsbaan in park Groot
Scholtenhagen. Voor meer informatie kunt u
kijken
op
onze
website:
www.samenloopvoorhoop.nl/haaksbergen

Speciale Pitamientjes editie 2
De Pitamientjes met leerlingen van IKC De Bleek gaan altijd over kinderen van
groep 6 t/m 8. Dit keer niet. Dit keer Pitamientjes over een dierenredder uit
groep 3, Dani Michorius. Op 6 januari kwam Dani met het idee om geld in te
zamelen voor de koala’s en kangoeroes in Australië. Het idee van Dani was
flessen inzamelen en die inleveren bij de supermarkt. Het geld dat Dani daarmee
ophaalt, wordt op de rekening van het Wereld Natuur Fonds gestort.
Het plannetje van Dani is uitgevoerd. En wat heeft Dani een prachtig bedrag bij
elkaar gespaard. € 51,35 was de eindstand. Dat betekent dat er ruim 200 flessen
zijn ingeleverd op school voor de dieren in Australië.
Donderdag 6 februari hebben we de flessen ingeleverd. Hieronder een aantal
foto’s van Dani en de hulp die hij kreeg van zijn broer Scott en natuurlijk van een
paar sterke knapen uit groep 7/8. Want die heb je natuurlijk wel nodig voor al die
plastic flessen.
TOP GEDAAN DANI!!!!
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Wat doen wij bij ICK De Bleek?
De afgelopen tijd is er veel gepost op social media door IKC De Bleek. Natuurlijk
zijn er ook Beckumers die social media niet gebruiken. Hieronder een paar foto’s
om jullie ook te laten meegenieten wat er allemaal gebeurt bij ons. Van uitleg
over heel wel heel erg grote landbouwvoertuigen tot buiten lessen die gegeven
worden. En natuurlijk ook het materiaal dat wij hebben aangeschaft door de
donatie van de BBB. Heerlijk, ondanks dat ‘t best koud was, met water en zand
spelen. Meneer Mohammad die ook
meespeelt. Een voetbaltoernooi voor de
jongens en meiden van groep 7-8
georganiseerd door de ouders. Allemaal
activiteiten die naast het lesgeven ook van
waarde zijn voor de kinderen. Een leesschrijfhoek bij groep 1-2-3 en samen
prachtige bloemen werkstukken maken.
Een prachtige, onderzoekende, lerende en
spelende omgeving voor de onze kinderen.
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NIEUWS van VROUW ACTIEF BECKUM
’t Proggiehoes uitverkocht! Dat gebeurde op 11 februari jl. toen
Miriam Spitholt een lezing gaf: ‘Geluk in’n tuk, ook in 2020’.
Groot was de belangstelling. Er hadden zich 99 leden aangemeld
en met ruim 20 niet leden was het druk tijdens onze 2 e
bijeenkomst van 2020. Het was inspirerend, humorvol,
herkenbaar en ook zeker leerzaam. Kortom een mooie avond en
daar waren (vrijwel) alle 120 aanwezigen het zeker mee eens.
Menigeen heeft het boekje van Mirjam aangeschaft en kan
zodoende thuis het een en ander nog eens rustig nalezen.
Mirjam nogmaals dank voor je bijdrage!
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Onze volgende bijeenkomst staat gepland op woensdag 11 maart. We gaan op
bezoek bij MOMENTUM in Boekelo (de voormalige kerk), sinds een aantal jaren in
het bezit van Gerry Leferink & Wennink uitvaartzorg. We krijgen een rondleiding
en Gerry vertelt het een en ander rondom de uitvaart. We gaan de avond vrolijk
afsluiten:
Spirit zal een aantal liederen uit hun TOP-2000 repertoire ten gehore brengen.
Het is de bedoeling dat we samen (met volle auto’s) vanaf 19.15 uur vanaf het
kerkplein vertrekken. AANMELDEN is noodzakelijk en kan vanaf nu! Stuur
een mail: vrouwactiefbeckum@hotmail.com of bel
06-15369519. Tot snel!

Bestuur Vrouw Actief Beckum

Weer eieractie ten bate van TVO handbal!
Onze leden komen op woensdag 8 april langs om verse eieren te verkopen. Dit
jaar hebben wij een nieuwe leverancier: Michorius uit Hengevelde. Met de koop
van deze eieren spekt u de kas van TVO. Jij steunt ons toch ook?

Kun je meerijden? Meld je dan aan bij Angelique Nijland of Susan Annink
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Dodenherdenking in Beckum
Al heel wat jaren organiseert de Werkgroep Dodenherdenking in samenwerking
met basisschool De Bleek een herdenking bij het monument ter gedachtenis aan
Toon ter Braak op het kerkhof. Dit monument is 21 jaar geleden opgericht door
Indiëgangers die daar hun kameraad verloren hebben. Mensen die hier (of
elders) gediend hebben en hun nabestaanden worden persoonlijk uitgenodigd bij
deze herdenking aanwezig te zijn. De werkgroep heeft besloten deze herdenking
voort te zetten maar het ook iets breder te maken namelijk, het herdenken van
alle slachtoffers van oorlogen en zinloos geweld.

...Opdat we niet vergeten...

Ter voorbereiding op deze herdenking worden de kinderen in groep 8 bezocht
door Don Wentink die hen vertelt over zijn belevenissen tijdens de missies in
Bosnië, Servië, Mali en Afghanistan.
Waarom niet op 4 mei?
De herdenking van de tweede wereld oorlog wordt altijd op 4 mei gehouden
maar wij hebben er voor gekozen om deze herdenking in de week voorafgaand
aan de meivakantie te houden omdat we de kinderen, maar ook u de kans willen
geven hierbij aanwezig te zijn. Dit jaar vindt de herdenking plaats op donderdag
23 april ’s avonds om 19.00 uur.
Indien mogelijk komen Pastoor Oortman en Burgemeester Schelberg van de
gemeente Hengelo ook.
Voorafgaand aan de herdenking worden de klokken geluid en vertrekken we in
een lange stoet van de school naar de begraafplaats. Voor mensen die slecht ter
been zijn staan op het kerkhof stoelen klaar. Daar worden enkele korte
toespraken gehouden en lezen de kinderen van groep 8 gedichten voor. We
nemen twee minuten stilte in acht en luisteren daarna naar de taptoe die op
trompet gespeelt wordt. Er worden bloemstukken gelegd en iedereen mag een
rode roos meenemen en deze in een vaas bij het monument zetten.
Na afloop nodigen we iedereen uit om in de school een kopje koffie of limonade
te drinken en nog even na te praten.
We hopen dat deze uitleg ervoor zorgt dat nog meer mensen de herdenking gaan
bijwonen. Dus tot ziens!?

Namens de werkgroep Dodenherdenking, Carla Meenhuis
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Prins Hugo I van de BECKUMER OSSENS
Het was een gedenkwaardige avond op 24 januari jl. Prins Pascal stapte
ludiek op bij de Beckumer Ossens en jawel, prins Hugo I werd me veel
tam tam en tromgeroffel gepresenteerd. Buurtcarnavalisten uit Bentelo,
Boekelo en Haaksbergen waren ook getuige van de opstapavond bij café
Halfweg. Vervolgens was de officiële installatie (vh Beckumer Ossensbord) met
complete aanhang bij huize Asbreuk in Stepelo en daarna presentatie bij de
aangeklede locatie in de schuur bij Tonny Eysink (gastvrije schoonvader vd
nieuwe prins Hugo!). Compleet met uitreiking van de carnavalsmedailles vd
Ossens aan bekenden en familieleden.

De nieuwe prins Carnaval van de Beckumer Ossens
Hugo 1 met zijn gemaal Simone en oud-prins Pascal

TABLEAU DE LA TROUPE van de Beckumer Ossens, het bonte gezelschap heeft er zin in!!
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Jeugdraad Beckum Bedankt, tot ziens en welkom
Allemaal het droevige nieuws te boven gekomen dat Guido ons heeft verlaten?
Wij moeten bekennen dat wij er uiteraard op voorbereid waren. Na de vier
gloriejaren van Guido is het tijd dat hij het stokje overdraagt. En dat aan niemand
minder dan…… ANNE RUPERT….. Toen wij deze topper hadden gevraagd, was ze
direct enthousiast. Guido heeft haar tijdens The Hunted alle fijne kneepjes van
het vak geleerd en wat heeft Anne d’r best gedaan! Dus, dikke like voor deze
chick die ons team komt versterken.

Jeugdraad Beckum

(Tekst en foto’s: Jeugdraad Beckum Facebook)

Happen en Stappen het hele relaas

De snert wandeling op 17 januari 2020 was geslaagd voor jong en oud. Het weer
was goed en de wandeling en naderhand bij ‘t Proggiehoes waren heel gezellig. ‘t
Proggiehoes verzorgde de koffie, thee, koekjes en drinken voor de kinderen.
Daarna gingen de wandelaars op pad richting de oude boerderij ‘Ter Boo’, nu
bewoond door Frank Hendriks van de Twentse Bierbrouwerij en zijn gezin.
Tussen de paarden en de strobalen kon je genieten van de heerlijke soep of een
broodje knakworst. Daarna ging de tocht verder door het donkere bos, waar je
de meest vreemde vogels tegen kwam. Scrooge en mini scrooge vertelden dat
Koning Winter boos was en gaf ijsklontjes mee maar bij de verdrietige schaatser
moest je ze al weer inleveren. Hij geeft in plaats een bekertje water mee en die
kon de Eskimo wel weer gebruiken voor zijn vissen. Je kreeg dan wel weer
bouwstenen mee voor Trumph die wil een muur bouwen. Trumph bouwde een
muur en gaf weer klodders zonnebrandcrème mee, hij is bruin genoeg. Gelukkig
kon je die bij de ‘bruine wieven’ wel weer afsmeren. De wieven deelden ballonnen
uit die je op moest blazen richting het noorden naar de winterkoning en koningin
met hapjes en gelukkig kwam je onderweg Arnold en Harry ook nog tegen met
een hartversterkend drankje. En dan…….. ben je al keuvelend zo weer terug bij ‘t
Proggiehoes waar binnen van alles te doen was. Een kraam met heerlijke
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eigengemaakte baksels en houten planken van Ett’n wat de pot schaft.
Bloembollen in glazen potten en op boomschors, een kraam met prachtige en
lekkere cup cakes gemaakt door kinderen van bassischool de Bleek. Om je
vingers bij op te eten. Daarnaast was er ook een kraam van Aanstreekelijk uit
Delden met streekproducten zoals de ‘dreuge worst’, jam, speciaal biertjes enz.
Heerlijke broodjes hamburgers, een drankje aan de bar, bingo met Toon en zijn
assistente Ine, rad van avontuur met heel veel mooie en diverse prijzen van gulle
gevers en bedrijven.
Frank Hendriks, bedankt voor de gastvrijheid en de soep. Toneelvereniging
Levenslust, bedankt voor jullie prachtige ‘straat(bos)theater’. Alle gulle gevers van
de cadeautjes, de baksels en broodplanken van Ett’n wat de pot schaft en alle
vrijwilligers die hebben geholpen om er zo’n mooie en geslaagde wandeling van
te maken, dank jullie wel. Hiermee hebben wij het mooie bedrag van
€ 1.000 verzameld voor Ett’n wat de pot schaft. Alle deelnemers hartelijk
bedankt voor jullie komst en bijdrages. Zonder jullie was dit niet gelukt. De
cheque van € 1.000 is inmiddels uitgereikt en werd heel enthousiast ontvangen,
Ze gaan hiermee kookgerei aanschaffen. Wij kregen hierbij een uitnodiging om
ook een keertje aan te schuiven aan de tafel en dat gaan wij zeer zeker doen.
HEEL HARTELIJK BEDANKT.

Beckum4All: Ine, Irma, Ria en Sonja

Uitreiking van de cheque voor Ett’n wat de post schaft.
V.l.n.r.: Louis Nibbelink, Irma ten Dam, Sonja Asbroek, Ria Asbroek, Ine Wentink
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Wist u datjes…
•

•

•

•

•

•

De TVO handbaldames1 hadden wat recht te zetten. Waar ze tegen DFS eindelijk
weer eens een zege behaalden met 28-24, stonden ze tegen Wesepe ook
voortdurend op voorsprong. Na de 12-14 bij rust bleef TVO goed bij de les, maar
na een tussensprint van Wesepe stond er zowaar een 18-17 stand op het
scorebord. Maar in de slotfase herpakte TVO zich en greep met slagvaardige
uitvallen de broodnodige overwinning. Daarmee is TVO weer volop in de race om
klassenbehoud! Vooral doorgaan…..
TVO 3 en 4 voetbal deden goede zaken. Het 3e won de topper tegen Rood Zwart5
met 3-1 na een 2-0 ruststand middels 2 strafschoppen en pakte de koppositie
met GFC2 ook nog als beduchte concurrent. Het 4e speelde bij Bon.boys8 naar
een rustige 1-3 zege en blijft nadrukkelijk koploper! En dan TVO1, dat was in de
competitie bezig met een sterke reeks. Bij de hervatting na de winterstop was het
bezoekende Saasveldia de volgende opponent. Dat werd feitelijk een
gemakkelijke klus. Door Roy (fraaie volley) en Jorn G. (knappe goal in de
rebound) werd de 2-0 ruststand bereikt. En na de benutte strafschop van Aaron
zat TVO op rozen. De eretreffer van de gasten was voor de statistieken; 3-1
eindstand en 7e plaats op de ranglijst!
Zondag 2 februari moesten TVO 3, 2 en 1 louter nederlagen incasseren. Het 3e
moest passen bij Tubantia met 3-1 en het 2e kon thuis geen vuist maken tegen
Eibergen. De 1-0 voorsprong werd oa. door een slipper van de TVO goalie door
de gasten omgezet in de 1-3 stand. Zwaar glibberveld, constant regen, doorweekt
en nederlaag dus. Ook het 1e kwam van de koude kermis thuis. Bij Luctor werden
ze de eerste 20 minuten weggespeeld maar vervolgens werd de 2-0 achterstand
zowaar genivelleerd door Jorn v.L. en Cyriel. Na de thee was Luctor weer de
betere partij, bij TVO ontbrak de overtuiging gaandeweg. Terechte eindstand 4-2.
Ook TVO handbal moest buigen tegen Hv. Zwolle, 10-14 rust- en 22-27
eindstand. Britt blonk met 13 treffers uit, maar dat kon niet voorkomen dat
Zwolle als ploeg op veel fronten beter was. En een week later kreeg TVO weer
klop, nu van WHC, dat ook in zwaar weer bivakkeert onderin. In de pittige derby
opende WHC scherper, TVO kreeg evenwel ook goede scoringskansen. Na de 1614 ruststand lag alles nog open. WHC trok de zwaarbevochten 27-24 zege
tenslotte over de streep. Dat wordt dus nog flink aanpezen voor TVO in de
competitie slotfase.
Het TVO JO 19 team was van slag tegen Delden, waar uit nog met 0-5 van was
gewonnen.. Zand in de motor dus, misverstanden en foute passes alom. Na de 01 kreeg TVO even hoop op een beter resultaat. Maar Delden was de zwart-witte
verdediging weer eens te snel af en een diagonaal schot vanaf rechts trof doel, 02 eindstand. Na enkele succesvolle seizoenen nu even een kleine pas op de plaats
voor de A-junioren’, zou je kunnen zeggen.
TVO2 en 3 bleven aan de goede kant van de score, met forse cijfers werd
gewonnen van resp. Neede2, 5-0 en Achilles4, 1-7. Maar TVO4 verslikte zich
danig bij Hector met 4-3 en haar koppositie staat ‘op losse schroeven’! Het JO17
team van TVO/Hoeve V. won wel van Hector met 3-1. En dan TVO1 voetbal; bij
het sterke Reutum, de nummer 2, hield men de Reutummer aanvallers in toom.
Wat heet, met een collectieve prestatie was TVO, behoudens een periode na rust
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vrijwel gellijkwaardig. Waar een remise in de lucht hing, sloeg TVO vlak voor tijd
koel toe en Aaron was het goudhaantje, 0-1! TVO nu op de 6e plek, nou, wie
doet je wat!

ZONNEBLOEM BOOTTOCHT REGIO ZONNEHOF
Op donderdag 30 april 2020 gaan we weer (met de
regio Zonnehof) een dag met de boot. We gaan,
net als voorgaande jaren, met een boot waar we
heerlijk warm binnen zitten en eventueel bij goed
weer ook boven op het dek kunnen vertoeven.
Daar kunnen we met de lift naar boven indien de trap niet lukt. Vertrek ongeveer
om 9.30 uur en rond 17.00 uur zijn we weer terug in de Haven van Goor. Op de
boot wordt voor koffie/thee, warme maaltijd en
drankjes en hapjes gezorgd.
De vrijwilligers van de Zonnebloem
verzorgen graag voor u een mooi dagje
uit!
Voor de Zonnebloem afd. Beckum zijn een
aantal kaarten beschikbaar. Opgave voor 30
maart bij Els Harink 074 3676574 of bij een van
de andere vrijwilligsters van de afdeling
Zonnebloem Beckum.

Zonnebloem afd. Beckum – enkele activiteiten

De Zonnebloem afdeling Beckum organiseert dit jaar weer veel
leuke activiteiten voor de gasten. We beginnen op vrijdag 6
maart in ’t Proggiehoes waar we gezellig samen met jullie
willen gaan brunchen. We verwachten jullie om 10.30 uur en
beginnen met koffie en thee. Gasten die ook naar de gym gaan
kunnen daar dan blijven en daarna zo aanschuiven. We denken
rond 14.00 uur af te sluiten. Graag opgeven vóór 1 maart bij
Irma ten Dam tel 06-38112771 of Ria Asbroek 074-3676573
of 06-22174665.

Zonnebloem afd. Beckum.

Bevrijdingsfeest
Begin april is het 75 jaar geleden dat Beckum is bevrijd. De Zonnebloem
en de Ouderensoos willen deze mijlpaal niet ongemerkt voorbij laten gaan en
vieren samen op 4 april 75 jaar vrijheid. Iedereen die zich verbonden
voelt met één van deze twee verenigingen is hierbij van harte
uitgenodigd.
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We verwachten u die dag om 10.30 uur in ‘t
Proggiehoes, zo rond de klok van 16.00 uur
sluiten we de dag af. In de middag wordt er
een diner geserveerd. Aan deze dag zijn geen
kosten verbonden. Bij opgave willen we graag,
behalve uw naam, een aantal dingen van u
weten, nl:
• Heeft u een dieet?
• Heeft u zorg nodig overdag?
• Is vervoer een probleem?
Opgave voor 21 maart bij:
Anny Ottink, tel: 3676442
Truus Kamphuis, tel: 3676521 of 06-10304973

Cybercrime

Onlangs presenteerde het AD (Algemeen Dagblad) de misdaadcijfers van Nederland. Al
jaren daalt de ‘ouderwetse criminaliteit’ zoals woninginbraak, diefstal en mishandelingen.
Daarentegen is er een stijging van ruim 30% op cybercriminaliteit, ofwel ‘cybercrime’. Wat
is dan nu precies cybercrime? Hierbij gaat het om misdaad gepleegd met ICT, gericht op
ICT. Het strafbare feit wordt dus gepleegd met een computer, smartphone, smartwatch of
tablet, kortom alles waar een processor in zit. Cybercrime voorbeelden zijn hacking, DDoSaanvallen, ransomware, virussen, malware, enzovoort. U hoeft geen computer of
internetaansluiting te hebben om slachtoffer te worden van cybercriminelen. Zo bevatten
de meeste telefoons en bankpassen computerchips, die kunnen worden gemanipuleerd.
Maar ook bedrijfssystemen, moderne auto’s en chipkaarten zijn vatbaar voor
cybercriminaliteit. Daarnaast komt er ook steeds meer gedigitaliseerde criminaliteit voor
waarbij klassieke delicten online gepleegd worden, zoals internetoplichting, afpersing via email, phishing, enzovoort. Een combinatie van beide verschijningsvormen is ook mogelijk,
bijvoorbeeld het inloggen op een account met inloggegevens die via phishing zijn
bemachtigd. En vooral de aangiftes van internetoplichting via Marktplaats, Tikkiefraude en
Whatsappfraude stijgen. En dan hebben we nog niet eens over de mensen die geen
aangifte doen.

Tips om cybercrime te voorkomen

Digitale veiligheid is helaas niet te garanderen. U kunt wel maatregelen nemen om de kans
om slachtoffer van cybercriminaliteit te worden zo klein mogelijk te maken. Daarom
organiseert uw wijkagent in samenwerking met de expertise van de afdeling cybercrime
een voorlichtingsavond.
Woensdag 25 maart | 20.00 uur | Beckum Palace | vrije entree.

Arjan Prins, Wijkagent Hengelo-Zuid, Haven, Beckum en Oele
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Eric Brinkhorst bekroond met prestigieuze fotoprijs

Fotograaf Eric Brinkhorst uit Beckum heeft met zijn foto van de vonkenregen in
Scheveningen de Jos van Leeuwen Fotoprijs 2019 gewonnen. Hij kreeg de
onderscheiding voor de beste nieuwsfoto van het jaar uit handen van de
naamgever, fotojournalist Jos van Leeuwen in Den Haag. (foto facebook)
De fotograaf vertelde dat hij de foto in het eerste half uur van 2019 heeft
gemaakt. "Ik stond te wachten tot er iemand voorbijkwam”. Op een gegeven
moment vatte hij zelf vlam, zei hij. "Iemand naast me tikte me aan en zei: Hé je
staat in de fik."

de bekroonde foto; vonkenregen in Scheveningen….
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Twintig voorzetten op….

Hugo Asbreuk

Het is er dan eindelijk van gekomen. Daar waar hij al jarenlang, min of
meer in de luwte, aan de weg timmert met (ludieke) activiteiten, werd
hij bij de opstap avond van de Beckummer Ossens uit de hoge hoed
getoverd als nieuwe prins van de Beckumer carnavalsvereniging! Als
opvolger van ‘de altijd bezige’ prins Pascal Ottink (nu adjudant)!
Het zal niemand ontgaan zijn, dat hij
vele jaren gevoetbald heeft in diverse
TVO elftallen. Bij het 2e, 3e, 4e of 5e,
overal was hij de aanjager, ploeteraar
met een groot doorzettings- én
incasseringsvermogen. Die ook nog eens
knap met de bal kon omgaan en zelfs in
het TVO1 een aantal keren verdienstelijk
acteerde! Hij was evenwel nou niet
bepaald een persoon, waar je met een
‘teamafspraak altijd op kon rekenen. Op
tijd aanwezig zijn, tja, dat wilde door
bepaalde omstandigheden wel eens
mislopen. Dat werd dan later breed
lachend en schouderophalend toegegeven. Maar; ‘Ie kon hem er wa bes bie
heb’n, asse d’r was’, zo ongeveer! En ondanks dat hij in duels om de bal
aanslagen op z’n ledematen vaak ‘onverstoorbaar’ incasseerde, moest hij wel
eens geblesseerd afhaken… Maar de mensen kennen hem als een Noorse ridder
met wapperende haren, die op fysiek gebied geen uitdaging uit de weg ging. En
jawel, zelfs bij de Lus van Beckum stond hij vorig jaar aan de start bij ‘t
Proggiehoes…
Op bepaalde feesten was hij niet te beroerd om spontaan het podium te betreden
en hanteerde met verve - zonder plankenkoorts - de microfoon voor het zingen
van een bekende meezinger. Dat deed hij eerder ook geregeld met z’n maatje
Michiel. Dat was altijd als Stepelo’s duo een komische voltreffer. Bij de jaarlijkse
uitvoering van SSF, de Stepelose Super Formatie begin december met 3 dagen
(piraten)muziek, plaatjes draaien en een muzikale gastoptreden zondagsmiddags,
was hij present in de organisatie. En ook niet te beroerd om dus ook
geïmproviseerd een lied te zingen. Vooral bij het gastoptreden van Koos Alberts
enkele jaren geleden was het een historisch schouwspel op het podium in ‘t
Proggiehoes! Wat ook niet onvermeld mag blijven dat hij nogal een brokkenpiloot
is (of was?). Altijd in voor een stunt en dat wilde nog wel eens minder goed
aflopen… Denk maar eens aan het bungie jumpen, “nee sorry dat heet buik
glijden” in Bentelo…
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Dit jaar staat hij dan voor de nieuwe uitdaging en werd 24 januari benoemd tot
nieuwe carnavalsprins van de Beckummer Ossens. En dat het een groot feest
wordt met zijn trouwe carnavalsmaten is hem is hem zeker wel toevertrouwd!
Samen met partner Simone en kinderen woont hij in het gerenoveerde huis voor
zijn boerderij in Stepelo. Ach ja, u weet nu vast wel aan welke ‘vrijbuiter’ deze
Twintig Voorzetten worden gericht. De schijnwerpers staan op; Carnavalsprins
Hugo Asbreuk!!!

Leeftijd/gezin/beroep/hobby’s:

Hugo [34], Simone [43], Daimen [13], Noell [11], Samenwonend, melkvee
bedrijf, jagen, motorrijden en voetbal.

De sportcarrière:

Op dit moment niets. Voetbal bij TVO was wel mijn ding maar helaas door mijn
enkel blessure gaat dit niet meer. Af en toe ga ik nog een rondje hardlopen.

Het hoogtepunt:

Kampioen B1 zwaar bevochten en een mooi jaar. Kampioen 3e en 4e, leuke jaren
gehad. Invalbeurt bij TVO1 promotie/degradatie uit bij Erix, na verlenging winst!

Bij TVO heb je in diverse teams gespeeld, welke periode beviel je het meest?

Eigenlijk beviel me elke periode wel. Heb met veel plezier in elk elftal gespeeld.

Zit er nog een comeback in bij een elftal of is actief voetballen voorbij?
Ik twijfel soms nog wel. Dus zeg nooit NOOIT!!!

Dat hardlopen bij de Lus van Beckum smaakt dat naar meer, misschien een halve
of hele marathon?

Een halve zou lukken maar een hele zie ik niet zitten. En hou het liever bij de Lus
of Muiterrun.

Heel ander onderwerp; wat vind je van de ophef bij de boerenprotesten, hebben
ze gelijk met dat betuttelen van de regering inzake klimaat maatregelen?

Boerenprotesten, ben ik het mee eens en doe ik ook aan mee en zal ik ook
blijven doen wanneer nodig. De regering gaat te ver ze kunnen niet zomaar
rechten van ons afpakken wat wij in alle jaren met veel kosten en regels hebben
opgebouwd. En waarom moeten wij alleen Nederlandse boeren krimpen en
inleveren, wij zijn niet het probleem maar de overbevolking wereldwijd. Wij
Nederlandse boeren hebben het beste voedsel aanbod met de strengste eisen en
waarom zijn wij steeds aan de beurt, de Nederlandse boeren gaan het klimaat
niet redden wij zijn maar een stip op de aardbol. Daarom gaan wij op pad en
steun ik de Farmers Defence Force [FDF]
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Ben je met de boerderij gespecialiseerd op veeteelt of houdt je ook varkens?
Maar… we kunnen er nog steeds een goede boterham van eten:
Op dit moment heb ik 80 melkkoeien en 40 stuks jongvee. In 2004 zijn we
gestopt met vleesvarkens. Met een melkprijs van 40 cent per liter en een
groeizaam jaar voor mais en gras en zonder rare regels gaat dat zeker lukken.

Het is mooi wonen hier in het landelijke Stepelo…

Ik woon hier super in Stepelo. En ben erg blij met ons huis wat ik vorig jaar
samen met Simone, familie en vrienden verbouwd heb.

Voor welke sportman, -vrouw en -ploeg heb je de meeste bewondering?

Rico Verhoeven, super sportman en toch een hele normale kerel. Maarten van der
Weijden, 11 stedentocht zwemmen voor het goede doel. Super prestatie in zijn
situatie.

Dat spontaan zingen bij feestelijke gelegenheden gaat je goed af, welke soort
muziek heeft je voorkeur?
Nederlandstalig [Koos Alberts], geheime zender muziek maar ook ik luister ook
graag naar radio 10.

Geef de goede volgorde: Na het wakker worden ga ik eerst toiletteren/radio
aanzetten/ontbijt maken/krant lezen/hond uitlaten/(of anders):
Toilet, hond uitlaten, ontbijt + koffie, melkstal + muziek!

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

Vind het vooral nu belangrijk nu het om klimaat/stikstof gaat maar ook gewoon
om een beetje bij te blijven. Ergernissen: Jesse Klaver, Tjeerd De Groot.

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

Simone Eijsink!!!!!! De grootste hekel heb ik aan de regels welke continue
wijzigen voor de boeren!

Beckum Beter Bekeken is een leuk maandblad, maar meer voor ouderen, want de
jeugd is meer voor social media:
Niet mee eens er staan altijd leuke en belangrijke dingen in voor jong en oud.
Fijn dat alle activiteiten erin staan.

Even kiezen: Bord erwtensoep, stamppot, pasta, diner bij kaarslicht of Chinees:

Erwtensoep/stamppot/chinees/vis/wild/ vind alles lekker, kan niet kiezen :).
Kaarsje erbij niet verkeerd.

Humor is van ’t Hek, de Lama’s, mr. Bean, Finkers, Jochem Myer of Theo
Maassen….:
Hans Teeuwen.
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Ik zou wel eens een verre reis willen maken naar… omdat…

Zuid Afrika of Australië. Ik heb hier mooie dingen van gehoord en mooie plaatjes
van gezien.

Ze kunnen me ’s nachts wakker maken voor:
De jacht.

Blessuretijd; een laatste boodschap:

Ik hoop jullie vrijdag 21 febr. en zondag 23 febr. te zien in ‘t Proggiehoes!
Zondag Carnaval voor iedereen, jong en oud met optocht door Beckum! Tot dan,
ALAAAF.

Prins Hugo I

Lentefair Wapen van Beckum

Wij zoeken nog enthousiaste kinderen die op de kinderrommelmarkt
(kleedjesmarkt) hun eigen waren/speelgoed willen verkopen. Opgave graag voor
1 maart per mail: 125jaar@wapenvanbeckum.nl
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Ook Navigate North bedwong de Noordkaap!
Het is hip om met een auto naar de Noordkaap te rijden. Organisaties bieden
tochten aan door de uitgestrekte natuur van Scandinavië. Over ScanCoveryTrial
en Arctic Challenge met Beckumer deelnemers berichtten we in de vorige BBB.
Eind januari was het de beurt aan de volgende toertocht noordwaarts, Navigate
North genaamd. Met deelname van oa. Mark Asbroek, Ronnie Markink en Rene
Dieperink. Na de boeiende tocht met veel ervaringen door de prachtige natuur
was de finish op 25 januari op het parkeerterrein van Auto Asbroek aan de
Metaalstraat in Haaksbergen. Bijna dertig auto’s finishen ’s middags bij dit bedrijf
op bedrijventerrein Stepelo.

BBB redactie

Sportclinic TVO 21 maart

Op zaterdag 21 maart organiseert TVO een sport clinic voor alle kinderen (vanaf
4 jaar) uit Beckum. Er worden verschillende clinics gegeven door de voetbal,
volleybal, handbal en tennis. Tîjdens de clinic word je getraind door TVO idolen.
Dus lid en niet-lid, pak je sportspullen en kom gezellig meedoen!
We starten om 13.30 bij de kantine van TVO Tennis.
Opgave kan via de groepsapp van je team of via de mail:
sidooevering@gmail.com (voor 13 maart 2020).
Graag tot dan!

Midwinterfeest - en Pinksterfeesten 2020
Op zaterdag 8 februari vond het Midwinterfeest weer plaats bij het Wapen van
Beckum. Normaal wordt dit één keer in de twee jaar georganiseerd maar omdat
het Wapen van Beckum 125 jaar bestaat hebben we samen besloten om het dit
jaar weer te doen. Vandaar dat de familie Boenders het eerste uur trakteerde met
hapjes en drankjes, wat zeer gewaardeerd werd. Tegen 21:30 uur begon de zaal
echt vol te lopen met af en toe een file voor de muntenkassa. Tegen 22:30 uur
zat de zaal mooi vol. The Euros en dj Ron Buurman maakte er een prachtige
avond van voor een kleine 1000 bezoekers.
De organisatie kan terug kijken op een geslaagde avond, met een prettige
samenwerking tussen de SZF Beckum en het Wapen van Beckum.
Dit zal vast nog wel een vervolg krijgen.
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Volle zaal bij de Midwinterfeesten Beckum (foto: Sander Lagerwaard)

Over een maand of drie vinden voor een 101ste keer de Pinksterfeesten
weer plaats, van 29 mei tot en met 1 juni. In de volgende BBB het volledige
programma van de Pinksterfeesten.

Das Beckumer Ossenfeld Fest op de vrijdag, vogelschieten en kinderfeesten op de
zaterdag, MX Air Time en Expeditie Highlandgames op de zondag en As ’n Gek in
de Drek, Beckums Glorie komen allemaal weer terug op het programma.
As ’n Gek in de Drek zal dit jaar voor het laatst worden georganiseerd i.v.m.
plaatsing van zouthuisjes op het terrein, na de Pinksterfeesten.
Het muziekprogramma word in de volgende BBB bekend gemaakt. Op onze
facebookpagina staan de eerste namen al, dus houdt deze pagina in de gaten.
Wat wel gaat veranderen is de indeling van het feestterrein. Deze gaat volledig
op de schop. Dat gaan jullie allemaal zien als jullie het terrein oplopen tijdens de
Pinksterfeesten.
We hopen met deze opzet meer sfeer en beleving te creëren.
Tot slot:

We hebben het penningmeesterschap tijdelijk intern opgelost maar we zijn nog steeds op
zoek naar een nieuwe penningmeester. Bij eventuele interesse mailen naar
contact@pinksterfeestenbeckum.nl. Ook als er mensen zijn die graag een keer als
vrijwilliger willen meehelpen met de Pinksterfeesten maar die niet benaderd zijn, kunnen
zich ook aanmelden via contact@pinksterfeestenbeckum.nl. We hopen op deze manier
iedereen te bereiken, ook de mensen die niet bij een vereniging zitten in Beckum.

We hopen jullie allemaal te zien bij de Pinksterfeesten om er een mooi
feest van te maken.
Groeten, Bestuur Pinksterfeesten Beckum
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Luk akkefietjes
Ik kreeg bod deur ne breef den de posboore deur de breembusse
schoof. Den kwaamp van de gemeente. Bestemd veur d’oale garde, de
veteraan’, leu dee’t hèѐnigan luk hölpe wa könt gebroek’n in ‘t
daaglukse leam.
Maantelzorg wod’t dat ok wa neumt. Veur keals mear garbedinejaszorg, zo’k
zeng! Zee vreung mie ’t ei oet’ gat, dat dean ze. Of ik biestaand zol waardear’n,
of mie ’t et’n nog smaak’n, of ik ’t snachs dreuge kon hool’n, of ik mie wol loat’n
kúür’n hoo miene gezoondheid d’r vearston, of ik al too was an ne skoetmobiel en
joa, doar keumpt; of ik lk too was an ne bejaard’ncentrale, zoiets. Dat zat mie
merakels wa efkes an’t dèѐnk’n, dat dear’t. Heb ie oe doar joar’n oet’n noad
warkt um met een karig bestoan op de boerderieje ’t gezin ‘n betje an’t et’n te
hool’n en noe mos ik nor zonne soart APK küüring, za’k ma zeng, wo’k oe ef’n
vertel’n. Dat dear mie zear en deenk’n an’ het idee dat ik er nig mear too dee en
oawerbodig was. Zo’n betje volop an ne wedstried metttedoan en noe zat ik in de
blessuretied. Potdaampmie wat mo’j d’r toch met…
Ma good, wie kreeg ok ne oetneuriging um vriejblievend efkes te kieke’n, bie zo’n
rusthoes zak ma zeng, hoo het er doar daags zoan toogung. Mien mѐѐnske gung
met natuurluk. Zee wol ok wal is zeen wat veur vlees doar in de küppe was, a’j
begriept wat ik bedoele. En twee zee’t er mear as eene! Noe, niejsgierig as wie
bunt, dat wol’n wie toch wal is effen zeen. Wie peddel’n op ne goonseldag op de
fietse doarhen. ’n Stemmig kealtje in’ net pak gaf oons ne klamme weke haand.
‘Welkom in oons gastvrije tehoes d’Oale Deus’n genaamd’. Wie mog’n bes
roondkiek’n, hee gaf hier en doar wa ne toelichting oawer de leu doar. Wie zaang
heel wat rollatoren en skoetmobielen roondschoeven met stille verdwaalde
figuur’n. Mer ok wa krasse en kwieke kletsmajoor’n, nog helder van geest.
An ne ettoafel zat ne veteraan veur zich oet te staar’n of ’t letste dubbeltje
verspölt had. Zea den begeleider flüsterend teeng oons; ‘dat kealtje hef’t nig
himmoal op de riege, a’j bie um de keas’n an de leenkerkaant anstekt, blös hee
ze an de rechterkaant wear oet’. Of ie könt ok zeng; a’j ‘m veur’t fnüs zet, bunt
de eapel drek al annebraand’. Noe, doar kon ik en oons Miena het met doon, dat
kow’. Afijn, um ’n laank verhaal kot te maak’n, wie had’n het wa bekek’n.
Veurlopig gin skoetmobiel of maantelzorg en poo wisse gin bejaard’ncentrale zoas
d’Oale Deus’n. Wie prutjet vüüreast wa gewoon verdan met’n bѐѐ’n….

HekselmesienHarry
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DE HISTORIE VAN BECKUM,
altijd de moeite waard om te bekijken
Het is telkens weer een beleving, je verdiepen in de plaatselijke historie. Zo ook
op 15 en 16 februari jl. in het Proggiehoes. Waar het Historisch Archief Beckum
eo. veel nostalgische zaken van diverse verenigingen en gebeurtenissen
overzichtelijk had uitgestald. Met dit keer het accent op de vele respectievelijk
jubilea in Beckum door de jaren heen. Het was ook een prettige
wederontmoeting van veel oudere en (oud) Beckumers, die herinneringen
ophaalden aan de hand van veel foto’s en (pers) verslagen. Ach ja, dat was toen,
40, 50, 60 of 80 jaar geleden…
Als je de geschiedenis doorneemt, oude foto’s met toelichtingen bekijkt van – de
bezigheden van toen nog - jonge plaatsgenoten, overvalt je een gevoel van een
soort melancholie, zeg maar weemoed. Sjonge, wat ligt dat ver achter ons… maar
mooi om die herinneringen te koesteren. Indiëgangers gekleed in vol ornaat,
intocht bij de bevrijding van geallieerden, groepsfoto’s van de KAJ,
sportgebeurtenissen, overlijdensadvertenties en culturele festiviteiten. Zoals de
School-en Volksfeesten, later Zomer- en Pinksterfeesten geheten. En politieke
zaken die in het verleden gespeeld hebben over oa. HCH opslag (huidige
Ossenveeld), tunnel aanleg, woningbouw etc.

Zeum bekende vrouwleu bekijken aandachtig de Beckumer historie..
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De open dagen organiseren vergde een hele klus van maanden voorbereiding.
Velen waren er bij betrokken en kunnen terugzien op een goed geslaagd
evenement!

bestuur Stichting Historisch Archief Beckum eo: Fieny Breteler (voorzitter), Riky
Vossebeld (secr.), Barend Meijer (penningmeester), Aukje Krommendijk, Sinie ter
Boo, Ria Jannink
Boerderijgroep en andere medewerksters, Lucia Vossebeld, Annie Rouwenhorst,
Dinie Annink, Sinie ter Boo, Annie Wijlens, Gerda Eijsink
Opbouwers: Frans Rouwenhorst, Harrie Jannink, Hennie Assink , Barend Meijer
Alfons Vossebeld, Harrie Annink, Jan Wijlens
Borden plaatsen op “Uit in Beckum”; Nico Scharenborg en Harrie Jannink
BBB redactie

In memoriam
Begin vorige week hoorden we dat Tonnie Alferink was overleden. Na jaren van gestage
achteruitgang van zijn gezondheid is hij op 68 jarige leeftijd overleden.
Tonnie was in de jaren ’80 een waardevolle speler van TVO 1, veelal op de linkerflank en
behaalde in die periode 2 x het kampioenschap. Ook maakte hij zo’n 40 jaar deel uit van
de Levenslust familie, de Beckumer toneelvereniging. Hij speelde veel komische rollen in
onder meer Sil de strandjutter en ’t Is ma tiedelijk. En was met zijn kenmerkende droge
humor, ook bij improvisatie-stukken een waardevol Levenslust lid. Memorabel is ook, dat
hij in de nieuwe film van Herman Finkers; De beentjes van Hildegard, die momenteel
furore maakt, nog een markant rolletje speelt!
We zullen deze bescheiden, aimabele en immer optimistische mens missen en wensen de
naaste familie sterkte toe met dit verlies.

BBB redactie

Werken aan de toekomst - Vastenactie
De campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd staat in het teken van
beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden.
Met het campagnethema “Werken aan de toekomst” draagt Vastenactie bij aan twee
doelen van de Verenigde Naties voor 2030: goed onderwijs en eerlijk werk voor iedereen.
Daartoe zetten we ons in voor projecten die verschillende vormen van voortgezet
onderwijs beschikbaar en toegankelijk maken voor mensen in ontwikkelingslanden.
Tegenwoordig gaat ruim negentig procent van de kinderen in ontwikkelingslanden naar de
basisschool; in 2000 was dat nog maar 54 procent. Vooral voor vrouwen en meisjes, die in
deze landen vaak worden uitgesloten van onderwijs, is dat een grote verbetering.
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Hoewel er dus al veel is bereikt, gaan 57 miljoen kinderen nog altijd niet naar school. Een
van de duurzame ontwikkelingsdoelen is ervoor te zorgen dat in 2030 alle jongens en
meisjes in de wereld de basisschool en de middelbare school kunnen afmaken. Ook
moeten alle mannen en vrouwen toegang krijgen tot betaalbaar en goed
beroepsonderwijs, technisch onderwijs en hoger onderwijs.
In 2020 ondersteunt Vastenactie wereldwijd tal van projecten die mensen toegang bieden
tot onderwijs en ondersteuning geven bij het opstarten van een eigen onderneming. Deze
projecten bestaan onder meer uit het aanbieden van trainingen, het faciliteren van
onderwijsruimten en het verschaffen van lesmateriaal. Vastenactie zet zich in voor
jongeren, werklozen en mensen die niet rond kunnen komen van hun baan.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage aan dit project. Van harte aanbevolen.

MOV-regio

Datumbank
26 febr. Handwerksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde
27 febr. Wat de pot schaft*
29 febr. TVO | Compostactie | vanaf 9.00 uur
3 mrt. Ouderensoos
3 mrt. TVO Tennis | Jaarvergadering | Aanvang 20.00 uur
6 mrt. Zonnebloem | Brunch in ’t Proggiehoes | Aanvang 10.30 uur
11 mrt. Wat de pot schaft*
11 mrt. Handwerksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde
11 mrt. Vrouw Actief Beckum | Bezoek Momentum Boekelo
21 mrt. Oud papier
21 mrt. TVO | Sportclinic | Aanvang 13.30 uur | Kantine TVO Tennis
25 mrt. Handwerksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde
25 mrt. Informatieavond Cybercrime | Aanvang 20.00 uur | Beckum Palace
26 mrt. Wat de pot schaft*
4 apr. 75 jaar bevrijding Beckum
4 apr. TVO Tennis | Introductietoernooi Jeugd
5 apr. TVO Tennis | Introductietoernooi
5 apr. Fair | Het Wapen van Beckum | 11.00-16.00 uur
7 apr. Ouderensoos
8 apr. Handwerksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde
8 apr. Wat de pot schaft*
8 apr. TVO Eieractie | van 17.00-20.00 uur
18 apr. Oud papier
21 apr. Vrouw Actief | Bezoek aan Bakkerij en IJsmuseum
22 apr. Handwerksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde
23 apr. Wat de pot schaft*
23 apr. Dodenherdenking | Aanvang 19.00 uur
30 apr. Zonnebloem | Boottocht Regio Zonnehof | 9.30-17.00 uur
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6 mei
13 mei
16 mei
19 mei
24 mei
28
29
10
12
16
19
20
28

Handwerksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde
Wat de post schaft*
Oud papier
Vrouw Actief | Avondfietstocht
TTV Oele | Touwtrektoernooi Gewest Oost | Vöckersweg (tegenover De
Schole)
mei Wat de pot schaft*
mei t/m 1 juni
Pinksterfeesten Beckum
juni Wat de pot schaft*
t/m 14 juni
TVO Jeugdkamp
juni Vrouw Actief | Bustocht
juni OVBO | Zomeractiviteit
juni Oud papier
t/m 30 aug. Volksfeesten Oele

*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 2019-2020
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
FEBRUARI
Wo. 26 febr.

19.00 uur

MAART
Zo. 01 mrt.
Za. 07 mrt.

ASWOENSDAG
EUCHARISTIEVIERING
Pastor Van der Vegt

09.30 uur
19.00 uur

GEEN VIERING
WOORD- EN COMMUNIEVIERING
Pastor Doornbusch/Dames- -Herenkoor
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IN DELDEN

Zo. 15 mrt.

09.30 uur

Za. 21 mrt.

19.00 uur

Zo. 29 mrt.

09.30 uur

Di. 31 mrt.

09:00 uur

APRIL
Di. 07 apr.
Do. 09 apr.

09:00 uur
19:00 uur

Vr. 10 apr.

15:00 uur

Za. 11 apr.

19:00 uur
19:00 uur

Zo. 12 apr.

09:30 uur

Ma. 13 apr.

09:30 uur

WOORD- EN COMMUNIEVIERING
T. ter Avest/Dames- en Herenkoor
EUCHARISTIEVIERING
Pastor Escher/Dames- en Herenkoor
WOORD- EN COMMUNIEVIERING
Pastor Timmerman/Dames-Herenkoor
EUCHARISTIEVIERING
EUCHARISTIEVIERING
WITTE DONDERDAG
EUCHARISTIEVIERING
GOEDE VRIJDAG
KRUISWEG
Werkgroep
EUCHARISTIEVIERING
PAASZATERDAG
VIERING VAN HET LICHT
Pastor Doornbusch
EERSTE PAASDAG
EUCHARISTIEVIERING
TWEEDE PAASDAG
EUCHARISTIEVIERING

IN DELDEN

IN DELDEN

IN DELDEN
IN DELDEN

Je kunt niet alles – tegelijk – hebben’
Dat klinkt als een eufemisme ( soort verzachting/verhulling van
werkelijke situatie) en is van toepassing bij TVO voetbal. Enerzijds
weert de relatief kleine vereniging zich met haar hoofdmacht uiterst
kranig in de competitie. Met het debuut in 3e klasse en meteen
middenmoter. En inderdaad, ook de nieuwe kleedkamers zijn nu zo’n 56 jaar een trotse aanwinst. Uitstekend niveau dus.
Anderzijds ís de accommodatie verder ‘niet meegegroeid’ met het voetbalniveau
van de hoofdmacht en moeten mn. de grasmat van het hoofdveld plus afrastering
danig op de schop. Met reparatiebeurten wordt het hoofdveld thans wekelijks
opgeknapt en zo goed mogelijk speelklaar gemaakt. Hulde voor de
accommodatiewerkgroep! Maar het houdt niet over. Sommige bezoekende clubs
klagen over de grasmat, vooral als ze punten hebben gemorst… (Want dan zijn
de druiven niet zoet maar zuur!). De kwalificaties variëren dan van ‘hobbelig, glad
of drassig knollenveld tot heideveld’. Maar er gloort licht in de duisternis. Wat
heet, alles wordt anders wat de velden betreft.
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Veld 2 bij de kleedkamers wordt vervangen door een (groter) hybrideveld,
volgens de plannen dit jaar nog. Het hoofdveld krijgt ook een grondige
opknapbeurt en de omheining wordt verbeterd of vervangen, een actiepunt wat
waarschijnlijk in de loop van 2021 gaat spelen. En het voornemen is om veld 3 af
te stoten waarna op die grond een woningbouwplan kan worden gerealiseerd.
Gezien het feit dat straks op veld 2 (hybridemat) intensiever kan worden getraind
én de gestage terugloop van (jeugd)leden heeft TVO voetbal dan nog voldoende
volume voor wedstrijden en trainingen. Kortom; binnen afzienbare tijd heeft TVO
voetbal dan twee kwalitatief uitstekende velden waarmee ze nog jaren vooruit
kunnen.
Redactie BBB

Het vragenuurtje

column

Soms met bewondering, soms hoofdschuddend, soms met ergernis bekijk ik ((alweer)
soms het programma vragenuurtje. Dinsdagsmiddags op tv, NPO1. Door de bank genomen
geen tijd dat ‘de hardwerkende Nederlander’ nu breed voor de tv gaat zitten. Maar ȧ la,
een schets van het gemiddelde niveau van die politieke discussies geeft een verhelderend
inzicht. Binnen dat uur worden politieke kwesties, van futiliteiten tot belangrijke zaken aan
de orde gesteld. 2e Kamerleden bevragen bewinds-lieden. Met scherpe betogen,
hakkelende slecht voorbereide bewindslieden en oneliners.
De 2e kamer zit meestal nog niet voor een kwart vol. De relatieve desinteresse van de
meeste politici lijkt hiermee spreekwoordelijk. Driekwart lege stoelen, enkele ambtenaren
die heen en weer peddelen met stukken en dossiers onder de arm. Om die tenslotte op de
goede plaats te leggen, ‘en passant’ worden glazen water op de katheder gezet en
periodiek ververst. Interruptiemicrofoons op de tafels zijn getest. Voorzitter Arib - met
daarnaast enkele griffiers en andere procedure-bewaarders - regisseert de meeting.
Arib geeft de eerste 2e kamer spreker het woord, de te bevragen bewindspersoon neemt
plaats achter de daarvoor bedoelde desk met een pak papieren onder de arm.
Na een inleiding vraagt het 2e kamerlid opheldering over een onbevredigende situatie bij
een bepaalde kwestie. Waarom zus en waarom zo, waarom is er geen of te weinig actie
gevoerd. Verwijtende vragen, soms indringend, soms met bijtend sarcasme. De voorzitter
regisseert; ‘dan is nu het woord aan de verantwoordelijke politicus’. Standaard schuift die
aan en knoopt gewoontegetrouw het middelste knoop dicht van zijn colbert. ‘Voorzitter’ dit
en ‘voorzitter’ dat bij iedere toelichting, interrupties, ontevreden bevragers, wéér een
vraag en weer een afwijkend antwoord. Of feitelijk geen antwoord…
Voorzitter Arib kapt geregeld de te lange beantwoording af, onderbreekt en wijst terecht
met ‘en de vraag is nu…’. Ook is illustratief dat door veel van die politici via de
interruptiemicrofoon gewoon voor de Bühne een stevig verwijt wordt gemaakt om
ongeacht het vage, ontwijkende antwoord vervolgens de plaats in de 2e kamer weer wordt
ingenomen. Zo, ik heb mijn gezicht tenminste even laten zien namens mijn partij, zoiets…
En zo ploeteren we dat vragenuurtje gezapig door. ‘Dank u mevrouw de voorzitter’…

Knitto
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CARNAVALSOPTOCHT BECKUMER OSSENS IN BEELD
Dat smaakt naar meer!
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SPREEKUUR GEZONDHEIDSPOST BECKUM IN DE PASTORIE
ARTS: (Henny de Hartog)

MAANDAGMIDDAG
DONDERDAGOCHTEND
VRIJDAGMIDDAG
Tussen 08.00 en 10.00 uur kunt u bellen voor

(op afspraak 074-2555430)

: 16.00 – 17.00 uur
: 08.00 – 09.00 uur
: 16.00 – 17.00 uur
het maken van een afspraak

FYSIO SCHMITZ; 053-5721763

MAANDAG
DINSDAG

: 13.00 – 17.00 uur
: 16.00 – 21.00 uur

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

Nieuw bord richting
Gezondheidspost pastorie Beckum

DEZE MAAND…. in één volzin
Ach ja, carnaval, afgelopen weekend werd er wat ‘afgehost’, gevierd, in optocht
rondgereden en angstvallig het weer bekeken, want de stevige windvlagen plus
buien zorgden voor veel afgelastingen in de regio van carnavalsoptochten tja,
jammer maar helaas dus, terwijl we ons ook beter druk kunnen maken over het
coronavirus, dat via China gestaag over de hele wereld opduikt met alle
verstrekkende gevolgen van dien, terwijl Ajax weer werd afgetroefd door
Heracles, FC Twente in de slotfase onderuit ging bij Utrecht en bij The Voice
gesjoemeld werd met de punten volgens een snibbige Anouk, hetgeen niet
wegneemt dat ook in Beckum de sneeuwklokjes volop bloeien en de winter
denkelijk wordt overgeslagen… of?
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