MAANDBLAD VOOR BECKUM EN BECKUMER
VERENIGINGEN
EXPLOITATIE STICHTING DRUK VOOR BECKUM

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

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

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

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

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

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

BBB VERSCHIJNT IN 2020 OP;
25 mrt, 22 apr, 27 mei, 24 jun, 23 sep, 28 okt, 25 nov, 23 dec.
Inleveren kopij uiterlijk een week vóór de uitgave!
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Jaargang

Nummer

42……………………………… 03
De kerkklokken luidden in Beckum vanwege het ernstige coronavirus en
de massale steun voor de zorgverleners in deze, de wereld werd sociaal
op slot gezet, mensen raakten noodgedwongen geïsoleerd, de horeca
moest sluiten, grote sport- en muziekevenementen werden geannuleerd,
1 ½ meter onderlinge afstand tussen individuen werd de norm, een actie
van Beckum.nl leverde spontane, indrukwekkende boodschappen op:
vertraag Corona.
Na 12 maart werd alles anders…. Ook voor deze maart BBB werd alles
rigoureus anders. Geen BBB boekje deze keer, maar louter een digitale
versie wordt op de site gezet. Vanwege mogelijk besmettingsgevaar
door het coronavirus. En zoveel mogelijke bescherming van ieder mens
is dan een eerste vereiste. Dat zal iedereen begrijpen!
BBB REDACTIE

MAART 2020…. HISTORISCHE FEITEN….
AFGELAST
GEANNULEERD
VERSCHOVEN
gesloten
1 ½ meter afstand houden
ISOLEREN
WERELDWIJD VIRUS
CORONA VIJAND NUMMER ÉÉN
DE VOLGENDE BBB VERSCHIJNT WOENSDAG 22 APRIL 2020
Onder voorbehoud van gunstige ontwikkelingen inzake het coronavirus…
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Laatste week nieuws…
•

•

Afgelastingen alom de laatste weken én komende weken in onze
gemeenschap! ‘Wat de pot schaft’ voor maart en misschien april?
Vastenactie zakjes MOV, Cybercrime voorlichting, lentefair
W.v.Beckum, Bevrijdingsfeest Beckum, sportclinic TVO jeugd,
Kwam vorige week bij; Boottocht Zonnebloem en ook de
eieractie van TVO is geannuleerd. Kerkdiensten gaan niet door
en ’t Geertman, basisschool en sportcomplex de Kruudnhof
zijn gesloten. Het gaat maar door….

Laatste update; ook

PINKSTERFEEESTEN BECKUM
ZIJN GEANNULEERD!!!!

Wat U Leest In Deze Maart BBB
BBB deze keer digitaal. Oorzaak; coronavirus
Laatste week nieuws
Inhoudsopgave
Twee Beckumers met een sociale boodschap; vertraag corona
Woningbouw ontwikkeling; gemeente, SBB en TVO
TVO vrijwilligersfeest en dodenherdenking; geannuleerd!
Vossebelds glorie
TVO2 stunt in Beltrum
Schaken bij EDS
Oktober concert in Blasiuskerk
Nieuws Vrouw Actief Beckum
Luk akkefietjes
Kruisjasmarathon in ’t Geertman
Zingende zagen en TVO werkzaamheden rond veld2
Wist u datjes…
Slachtoffers, column Knitto
Datumbank
Afhaalmaaltijden plaatselijke horeca!
Nostalgie; Groothuis tuincentrum
Deze maand… in één volzin
Gezondheidscentrum in pastorie
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Twee van tientallen Beckumers
WILKO MORSINK EN LEON MENTINK

deden een spontane, persoonlijke oproep via Beckum.nl!!!
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VERVOLG WONINGBOUW
ONTWIKKELING TVO veld 3
Op dit moment van schrijven staan de gemeente Hengelo, SBaB en TVO
op het punt om een concrete vervolgstap te zetten om het
woningbouwplan op veld 3 concreet uit te werken en de positieve
intenties om te zetten naar concrete afspraken.
SBaB bepleit tempo omdat de grote behoefte duidelijk is. Dit signaal is
goed en adequaat opgepakt door de gemeente Hengelo. De gemeente
Hengelo werkt, in afstemming en overleg met de Stichting Samen
Bouwen aan Beckum en TVO, aan een plan van aanpak. En staat klaar
voor vervolgstappen.
Aan SBaB en TVO ligt nu de vraag voor om de steun en de positieve
intentie die reeds met elkaar zijn gedeeld (er is zicht op een financieel
haalbaar plan en is sprake van een grote behoefte) van start te doen
laten gaan. Dit zal dan betekenen dat de gemeenten concrete afspraken
wil maken met TVO over de verkoop van veld 3 (en de voorwaarden
hierbij). SBaB is hier erg blij mee. Want we willen verder en geen
onnodige vertraging oplopen. De woningbehoefte is duidelijk en SBaB
spant zich in voor de toekomstige bewoners. En die willen we
duidelijkheid kunnen verschaffen over het vervolg..
In de volgende BBB hopen we meer details en inhoud te kunnen delen
over het Plan van Aanpak waaraan wordt gewerkt. Hopelijk na een
positief startschot voor het vervolgproces door de Omnivereniging TVO,
ondersteund door SBaB.
Eric Temmink, voorzitter SBaB
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...Opdat we niet vergeten...
Samen even stilstaan, samen even herdenken… Hierbij
nodigen wij u uit om donderdagavond 23 april
2020 de jaarlijkse herdenking van de slachtoffers van
oorlogen en geweld bij te wonen. Deze vindt plaats bij
het herdenkingsmonument van de Indiëgangers op de
begraafplaats in Beckum.
We vertrekken om 19.00 uur, samen met de kinderen
van groep 8 van basisschool ‘de Bleek , vanaf de
parkeerplaats bij de school. U kunt zich hierbij
aansluiten maar u kunt ook rechtstreeks naar het
monument op de begraafplaats gaan. U kunt een rode roos (zonder verpakking)
meebrengen en deze plaatsen bij het monument. Na afloop drinken we bij de
school een kop koffie. Ook hier bent u van harte uitgenodigd.
Wij hopen u ook dit jaar weer te begroeten.

Met vriendelijke groeten, Werkgroep dodenherdenking

TVO Vrijwilligersfeest!!!
Op zaterdag 9 mei 2020 wordt het jaarlijkse vrijwilligersfeest
georganiseerd. Veel mensen maken tijd vrij voor onze vereniging en
daarom doen wij graag iets terug om waardering voor alle inzet te tonen.
Of je nu pas vrijwilliger bent of al jaren actief in welke (kleine of grote)
vrijwilligersfunctie dan ook: het feest is voor alle vrijwilligers van TVO
met eventuele aanhang.
Programma:

19.30 uur: Ontvangst met koffie/thee en lekkernijen
20.30 uur: Start gezellige activiteit
21.30 uur: Feest
Meld je snel aan!

Met sportieve en feestelijke groet, TVO Vrijwilligersfeestcommissie
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VOSSEBELDS GLORIE in Nederlands team
De 16-jarige Naomi Vossebeld, kleindochter van Tonnie en Rieky Vossebeld,
heeft meegespeeld in het Nederlandse Baseball team en ze heeft in de laatste
wedstrijd het beslissende punt geslagen. Daardoor is Nederland 5 e van Europa
geworden!

(Naomi staat op de foto links naast de coach)

Baseball5 is een sport die in Cuba is ontstaan en het is een variant op baseball
maar dan zonder knuppel en handschoenen. Baseball5 is heel kort en snel. Bij
honkbal zijn de afstanden wat groter en daardoor is Baseball5 veel intensiever.
De sport is uitermate geschikt voor scholen omdat je alleen een zachte
rubberen bal nodig hebt. De honken kun je zelf maken. Het team was
gemengd, met minstens twee vrouwen in een team van vijf.

Tonnie Vossebeld meldt vervolgens over de prestaties van zijn kleinkinderen:

“Naomi staat weer met beide benen op de grond, want zij is gisteren bij de NK
met haar team van de Bedrockers van FC Emmen blijven steken in de
voorrondes. In tegenstelling tot haar broertje Justin (13jr.) die op uitnodiging
verdienstelijk heeft meegespeeld met een restant groep van de Oranje selectie
genaamd "Code geel" en een eervolle derde plaats gehaald bij de open NK
kampioenschappen Baseball5 in Amsterdam. Justin speelt al een paar jaar
fanatiek honk- en softbal bij de Giants Hengelo”.

Tonnie Vossebeld
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TVO2 STUNT IN BELTRUM!

Op zondag 1 maart trad TVO2 op het zonovergoten Sportpark De Sonders aan
tegen koploper in de 3e klasse reserve; VIOS Beltrum 2. Met waterige oogjes
vanwege het afscheidsfeest van teamgenoot Gijs Bolks verzamelden de spelers
zich om 8 uur op sportpark ’t Kruudnhof om, na wat sterke verhalen over Piet
Pelle die ’s nachts tot twee maal toe zijn Gazelle uit de sloot had moeten vissen,
naar Beltrum af te reizen.
Onder hooggespannen verwachtingen van de meegereisde supporters uit
Beckum klonk om 9.30 uur het startsignaal van een zinderende wedstrijd. De
formatie van trainer Gerard Lelifeld toonde zich een collectief blok waar de roodgelen uit Beltrum zelfs met vele positiewisselingen niet doorheen wisten te
komen. Na slechts een kwartier spelen was het snelheidsduivel Robin Grashof
die de score wist te openen, na goed voorbereidend werk van Colin Verberne
op de linkervleugel. Enkele minuten later was het opnieuw Grashof die, na een
aanval over zeven schijven beginnend met keeper Milan Ezendam, het net wist
te vinden. Met een 0-2 ruststand zochten de spelers de welverdiende thee op
en de meningen in de kleedkamer waren eensgezind: Dit mocht niet meer
misgaan.
Ongewijzigd begon TVO2 aan het tweede bedrijf en na vijf minuten besloot
uitblinker Jelle Veldhuis dat het mooi geweest was. Na een rush langs vier VIOS
spelers leverde hij de bal keurig af bij Jelle Mulder die de bal koeltjes tegen de
touwen schoof. Bij een 0-3 voorsprong werden rond de 60e minuut Stein Mulder
en Stefan Ottink nog binnen de lijnen gebracht en, na een knappe actie van
laatstgenoemde, was het Colin Verberne die de eindstand van 0-4 op het
scorebord kon zetten.
Na een lange vormdip lijkt TVO2 met maar liefst 9 doelpunten voor en 0 tegen
uit twee wedstrijden de weg naar boven eindelijk te hebben ingezet. Aanstaande
zondag wacht de volgende uitdaging; om 11.15 uur staat de uitwedstrijd bij Bon
Boys 3 op het programma.

Jari Sigger

Schaken bij EDS
Schaken biedt voor jong en oud spelplezier, stimuleert het brein en houdt het
actief en lenig, zeker voor wie met enige regelmaat speelt. Maar dat is niet zo
gemakkelijk als u in Beckum woont want daar bent u aangewezen op een
handvol vrienden die de spelregels kennen. Op het eerste gezicht dus een
schaakprobleem, maar er is een oplossing.
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De Eerste Deldense Schaakclub biedt de
kans om in een gezellige sfeer in een ruime
zaal met bar tegen toegewijde liefhebbers te
spelen. De speellocatie is vanuit Beckum
prima bereikbaar, zelfs per fiets, maar er is
ook ruim parkeergelegenheid pal voor de
deur. Schaken is niet aan leeftijd of
speelniveau gebonden. U kunt er tot op
hoge leeftijd van genieten. Ervaring
bevordert het winnen van partijen, maar bij
EDS helpt men u ook graag op weg, mocht
u wel belangstelling hebben, maar de basis
nog missen. Bij EDS schaken spelers met
een breed scala aan sterktes, zonder overdreven fanatisme. Alle kans dus om te winnen
of/en te leren. Wie vrijblijvend kennis wil maken, kan gerust binnenlopen op
maandagavond vanaf 19:45 uur in Amicitia, De Mors 1, 7491 Delden. Als u even van
tevoren mailt naar e.bartelink@xs4all.nl dan zorgt men ervoor, dat u een oefenpartijtje
kunt spelen.

Willem Venerius

NIEUWS van VROUW ACTIEF BECKUM

Woensdag 11 maart hebben we met ruim 70 dames een bezoek
gebracht aan Momentum in Boekelo.
Gerry Leferink vertelde hoe ze in de uitvaartbranche
was gekomen en hoe er een verandering in de uitvaart
heeft plaatsgevonden. Een stukje geschiedenis over de
gebruiken in Twente kwam naar voren en Gerry sloot
af met een mooi Twents gedicht. Hierna kon iedereen
het prachtige gebouw bezichtigen. Het koor Spirit
kwam daarna voor een klein optreden en zorgde voor
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een vrolijke noot, waarna iedereen onder het genot van een drankje
nog gezellig een praatje kon maken. We kijken weer terug op een
geslaagde avond
En dan staat ondertussen de wereld, onze wereld aardig op z’n kop!
Het Corona virus stuurt van alles in de war, zo ook -hoe ONBELANGRIJK
ook- het programma van Vrouw Actief Beckum.
Zoals misschien wel verwacht gaat gezien de huidige situatie het
geplande bezoek aan het IJs & Bakkerij Museum in Hellendoorn op
21 april a.s. NIET DOOR.
Hoe het resterende programma van dit seizoen eruit gaat zien is op dit
moment nog onbekend. We houden jullie via de mail en BBB uiteraard
op de hoogte. Voor nu hopen we er maar het beste van.
We wensen iedereen heel veel sterkte, hou je aan de ‘spelregels’ én kijk
een beetje naar elkaar om. Misschien dan wel niet fysiek maar een extra
belletje of berichtje is altijd fijn. Tot snel, in goede gezondheid!
bestuur Vrouw Actief Beckum

GROOT CONCERT MET KOREN EN SOLISTEN
in Blasiuskerk Beckum
Stichting Blasius Festival organiseert een groot avondconcert in oktober
in de Blasiuskerk Beckum samen met de Clippers Crew Singers en een
jongeren popkoor met als hoofd act duo Timothy Drake en Linda
KInsbergen. De beide gastzangers geven als Freddy Mercury en
Montserrat Cabellé met het koor een fantastisch interpretatie weer van
Queen . Het wordt een avond met veel muziek uit de jaren 60-70-80 en
90 o.a. de Beathels en Hazes en nog veel meer. Het wordt een
verrassend en uniek optreden. Verdere informatie volgt nog in een van
de volgende BBB.
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LUK AKKEFIETJES
Benaats van’ Schearnslieper hef in ’t hok ezett’n. Ne wekke op water
en stoete. Nig datte d’r ene ’n kop in mekaa heffe how’n. Nee, hee har
de vruchte um de wèѐre nig in orde.

En steurug leup’n de beeste de weg op en raak’n biester in’ kop. Met al
dat vekear wön’t al mar geveurluker en Benaats kreeg ne aanmaning vd
plietsie. Of hee wal rap de wèѐre in droad wol zett’n. Joa, dat heet bie
oons boern’volk de vruchte um de wèѐre. Dan wee’j dat ok wear, dat
wee’j. Afijn den eengwies’n smiester van Schearnslieper dach; ie könt
me de rugge op, dat doo’k nig. Kost mie wisse wa zo’n hoonderd guln
an takkedraod en puile.
Noa de tweede aanmaning kreeg e ok te heur’n, datte bin’ dree daang’n
de wèѐre in’droad mos heb’n, aans volng’n d’r nig alleene ne boote, mer
konne ok nog ne taakstraf d’rbie krieng’. Hee dear de plietsie bescheet;
dat hee de beeste wal in ne aandre wèѐre zol driem’n, mer dat kon wal
ne wekke doer’n want’ grös was nog nig op….
En ton ha’j ’t schoap duftig an’t driet’n, dat ha’j. De plietsie kwaamp den
zel’n mirrag bie um op’t arf. Met twee man, dee eas nog heelp’n um de
beeste wear in de wèѐre te driem’n, mo’j noagoan! Benaats mos kies’n
of deel’n; óf hee schik’n zich in dattig uur taakstraf bie ne
bejaard’ncentrale (wc’s kloarmaak’n en eapelschel’n veur ‘t hele tehoes)
óf ne wekke in’t hok zit’n. ’t Wö’n Benaats van Schearnslieper greun en
gel veur de oong’ en raak’n hels in kop. Um ‘n laank verhaal ma kot te
maak’n; hee smeet’n kop in de weend, wol nans an metwark’n en wön
‘s aanderdaags oppehaald deur de marresjousee met zonne dichte
greune busse. Zien vröwke ston bie de biekök’n te snotter’n en druk’n
um nog gauw ne toet’n met ne hadde wos en ne has spek in de haane.
Want vief daage in’t hok op water en stoete, da’s gin kat’ndrek, dat is’t
wisse nig.. Hee won’ vriejdags wear in’t hoes ebrach deur de
marresjousee in dee greune busse. Benaats har wѐènig te et’n had, was
mager wod’n. Mer hee zag ok dat de wèѐre compleet in’ droad was ezet
deur de gemeente… op ziéne kost’n ! Benaats kreeg dus de rekkening’,
volle poond betaal’n, wa 400 euro!! Dus hee har ok nog ne wekke veur
Jan Pielo in’t hok ezett’n...
Ik heb nog nooit ’n méènske zó van de wiese en biester in kop ezeen,
dat he’k nig. Hee zag ’t biekaans hillemoale nig mear zit’n, leup op’n draf
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nor de achterste looze, schop’n oonderweil ’n pa hoolder en èènkük’n in’t
gat dee op’t arf scharrel’n en stak ’n veurbaand van de transport-fietse
lek. Uurnlaank bleef e op’n schoof stro ling en mekker’n oawer dee
bedorm’n weareld. Terwijl ’t pead in stal doarachter met’n kop nor
daalten met ‘m met hinniken net offe wol zeng;‘Och mien jong, wat is’t
toch wat’…
HelselmesienHarry

MARATHON KAARTEN in sportzaal ‘t Geertman
Het marathon kaarttoernooi in de Geertman kantine is een jaarlijkse traditie dat
op initiatief van Arend ten Barge en Cor Koppelman een regionale topper is
geworden. Zo ook vrijdag 21 februari weer, toen een úitverkocht’ toernooi werd
gespeeld. Kruisjassen optima forma, de eredivisie voor de kaartliefhebber in
Beckum. Zo, die zit!…
BBB redactie

Hieronder de organisatie aan het woord…

8e Marathon Kruisjassen bij TVO

Zaterdag 22 februari werd voor de 8e keer een marathon kruisjaswedstrijd
georganiseerd in het Geertman. Kruisjassen van ’s morgens 10.00 uur tot ’s
avonds 22.00 uur. Met het maximum aantal van 52 deelnemers uit Beckum en
omgeving. Maar ook van verder weg zoals uit Ommen en Duitsland. Ook veel
deelnemers uit de vijfhoek Rekken, Losser, Bornebroek, Enter, Markelo. Deze
werden in de kantine weer prima verzorgd door Bennie Hoesstee en Trudie
Mentink. Het wedstrijdsecretariaat werd gevormd door Esmee Heijmerink en
Marieke Borre. Hennie Vossebeld had een uitstekend wedstrijdschema in elkaar
gezet. Er konden 25 rondes worden gespeeld, dat wil zeggen dat elke deelnemer
200 partijen heeft gekruisjast. Rond 22.15 uur konden de prachtige prijzen van
onze prijssponsoren uitgereikt worden.

Plaats
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Punten
16972
16854
16831
16648
16332
16305

Naam

Jan Haan
Bennie Scholten
Marinus Wielens
Frans Wijlens
Hennie Wijlens
Johan Mol

Beckum Beter Bekeken, jaargang 4, nummer 3 2020
pagina 12

Woonplaats

Oele
Ommen
Haaksbergen
Losser
Beckum
Markelo

(De respectievelijke winnaars; Bennie, nummer 3; Jan, nummer 1; Marinus, nummer 3)

Het was voor de organisatie en deelnemers een zeer geslaagde dag die
vooralsnog altijd op carnavalszaterdag wordt gehouden. Volgend jaar dus op
zaterdag 13 februari 2021. Nogmaals dank voor de deelname en dank aan de
vrijwilligers en vooral dank aan alle prijssponsoren.

De organisatie; Cor Koppelman en Arend ten Barge

DE ZINGENDE ZAGEN bij de vijver…
Het monotone geluid van zingende motorzagen in koor overheerste
zaterdagmorgen 14 maart het gebied rechts achter het eerste TVO veld. Waar
twee kolossale beuken tussen de vijver en het voetbalveld het loodje moesten
leggen. Het startsein van de operatie tot het realiseren van een (verlengd) aan
te leggen hybrideveld. Een acht tot tiental mensen, boom-zaag-deskundigen en
TVOers waren volop in actie. Sommige motorzagen draaiden op volle toeren,
enkelen pruttelden wel eens en konden met moeite in actie komen, maar dat
terzijde.. (Waar pakweg 15-20 jaar geleden menigeen in rep en roer was na de
spontane boomkapaffaire op de Kruudnhof, hadden TVO bestuurders nu de
vergunning vd. gemeente Hengelo voor de zekerheid ‘in tuk’!). Onder de foto’s
een actuele stand van zaken door het TVO voetbalbestuur!

BBB redactie
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Volop kappen en zagen bij 2e veld

Gerben begonnen met het ‘neer’zagen van de 2e mammoetbeuk…
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Op en rond de Kruud’nhof
Al geruime tijd zijn we bezig om het voor elkaar te krijgen om veld 2
grondig te verbeteren. De wens is om dit veld te veranderen in een
hybrideveld.

Het hybrideveld bestaat voor ongeveer 5% uit een kunststof mat welke
+/- 3 cm onder het maaiveld ligt en het overige deel (95%) bestaat uit
natuurgras. Het veld voelt en ziet er uit als een natuurgrasveld waarop
ongeveer 600 speeluren gespeeld kan worden. Een regulier natuur
grasveld kan 200 uur bespeeld worden. Ook zal het nieuwe veld wordt
voorzien van drainage, beregeningsinstallatie, rondom een nieuw
hekwerk en led verlichting. Een enorme verbetering waarop onze
voetballers al geruime tijd op zitten te wachten.
Op dit moment is het bedrijf Plann-ing bezig om het bestek te schrijven,
vervolgens zullen 3 aannemers uitgenodigd worden om een offerte uit
te brengen. Om te voldoen aan de KNVB wedstrijdwaardige afmetingen
moet het veld langer gemaakt worden. In goed overleg met Bennie
Goselink, Locatieraad van de Heilige Geest, kunnen we het veld ongeveer
14 meter uitbreiden richting de kerk. Dit is inclusief het looppad naar het
hoofdveld en een groenstrook van 3 meter.
Zaterdag 14 maart zijn we al vast begonnen met de bomenkap, uiteraard
met vergunning. We hebben het met de gemeente voor elkaar gekregen
om een deel van de werkzaamheden zelf uit te voeren, de
kostenbesparing komt geheel ten goede aan TVO
Zodra bekend is welke aannemer het veld gaat aanleggen willen we jullie
graag aan de hand van een tekening laten zien hoe de accommodatie
rond veld 2 er uit komt te zien en welke werkzaamheden we zelf willen
gaan uitvoeren Zoals de planning er nu uit ziet zal het gehele veld eind
juni gereed moeten zijn.

John Frongink, Voorzitter TVO voetbal

Nog eens… hoe het begon, de coronavirus

En toen werd de wereld ineens compleet anders. Donderdag 12 maart werden
we nadrukkelijk met de neus op de feiten gedrukt. En werd de opgebouwde
vrijheid van doen en laten voor ieder individu gedurende tientallen jaren
rigoureus ingeperkt. De coronavirus veranderde het leefklimaat wereldwijd in
code rood. In onze beleving werd alles stilgelegd op cultureel en sportgebied en
dagelijkse activiteiten, wat ook maar enigszins met mogelijke ongewenste
contacten met de buitenwereld te maken zou kunnen hebben.
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Wist u datjes…
TVO JO19 won bij SpartaE met 0-2, waar TVO3 zich vergaloppeerde tegen
Enter. Waar uit nog een dikke zege wed behaald , gingen ze op het
gras/zandveld 2 met 0-1 onderuit, tsja… Ook TVO2 kon na de stunt bij VIOSB
(zie ook verslag elders!) bij Bon.boys3 niet overtuigen. Zelfs een 0-1 voorsprong
werd in de slotminuten verspeeld door een thuisstrafschop… 1-1 dus.
TVO1 ontving De Tukkers, ook subtopper, kwam 0-1 achter via gemakkelijke
penalty, Thijn scoorde 1-1 en Jorn G. tekende voor de 2-1 ruststand. De gasten
kwamen sterk uit de kleedkamers en maakten met een laag schot gelijk. De
laatste 20 minuten waren weer voor TVO, dat dichtbij de winsttreffer was, maar
de 2-2 remise bleef staan…
De TVO handbaldames1 moesten passen tegen koploper Lettele. In de eerste
fase ging het redelijk gelijkop, maar toen Lettele een tandje bijzette, bleef TVO
het antwoord schuldig. De eindstand 32-16 zegt voldoende.

Bevrijdingsfeest geannuleerd
Helaas zit het Coronavirus ons allemaal
in de weg. Het Bevrijdingsfeest van De
Zonnebloem en de Ouderensoos op 4
april kan dan ook helaas niet doorgaan.
Wij stellen het uit tot een nader te bepalen datum.
Tevens gaat de Ouderensoos van 7 april om dezelfde reden niet
door. Wij hopen op uw begrip en houdt allen uw gezondheid
goed in de gaten.

H. Blasius Beckum weekendvieringen

In verband met het Corona virus kunnen wij u geen vieringenrooster aanbieden. Houdt
u de website en Onder Ons in de gaten.

Slachtoffers

column

Om het toenemende verkeer in toom te houden en te reguleren,
worden er jaarlijks vele miljoenen uitgegeven. Nederland slipt dicht,
files worden langer en het fenomeen ecoduct deed daarbij ook nog
een duit in het zakje… Ja ook dat nog, zou je kunnen zeggen.
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De Haaksbergerstraat oversteken is voor de gewone fietser al een crime op
bepaalde plekken. Maar toegegeven, de N 739 door Beckum is na de aanleg
van de N18 minder druk geworden, zeker voor wat het zware verkeer betreft.
Een pluspunt dus.
Tot zover even deze algemene constatering, waarin het fenomeen ecoduct
wordt genoemd. Mag ik dat – met uw permissie – een enigszins overdreven
verschijnsel noemen? ‘Een ecoduct, ecopassage, natuurbrug, dierenviaduct of
wildviaduct is een kunstwerk waar wilde dieren een obstakel zoals een
verkeersweg kunnen kruisen’. Zo staat het ergens precies omschreven. Voor de
gemoedsrust van eenieder die vindt dat alles wat in de natuur groeit, bloeit en
voortbeweegt zich optimaal beschermt moet voelen, die hebben een punt…
Maar toch wringt het een beetje. Voor een dier, beestje, rupsje, egel of ander
wezen in het wild kun je wel een veilige oversteek creëren over of onder een
(snel)weg, doch zal het veel effect hebben? Zal zo’n wezen in-het-wild braaf
een aangegeven route via een ecoduct volgen? Als je een beetje rationeel denkt,
moet je toegeven dat in grote lijnen de conclusie is dat wellicht enkele dieren
puur per toeval via zo’n ecoduct een veilige wegoversteek nemen. Want,
inderdaad, die beestjes kunnen niet lezen wat op de verkeersborden staat...
In en rond Beckum evenwel moeten al die wezens in de bosrijke omgeving
zichzelf bedruipen. Geen veilige beschermde oversteek bij pakweg de
Deldenerdijk, Wolfkaterweg, Bentelerweg of elders. Dat klinkt per saldo nogal
flauw inderdaad, maar in onze overgeorganiseerde maatschappij zit hier toch
een leemte. Al die ecoducten ten spijt, vallen er jaarlijks talloze slachtoffers bij
het oversteken van wilde diertjes…

Knitto
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Datumbank onder voorbehoud van mogelijke nieuwe annuleringen!
7 apr.
8 apr.
8 apr.
18 apr.
21 apr.
22 apr.
23 apr.
23 apr.
26 apr.
27 apr.
30 apr.
6 mei
9 mei
13 mei
16 mei
19 mei
24 mei
28
29
10
12
16
28

Ouderensoos
Handwerksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde
Wat de pot schaft*
Oud papier
Vrouw Actief | Bezoek aan Bakkerij- en IJsmuseum
Handwerksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde
Wat de pot schaft*
Dodenherdenking | Aanvang 19.00 uur
Kingsnight | Aanvang 20.00 uur | Locatie: ‘t Proggiehoes
Koningsdag | Aanvang 10.00 uur
Zonnebloem | Boottocht Regio Zonnehof | 9.30-17.00 uur
Handwerksoos Beckum-Bentelo-Hengevelde
TVO| Vrijwilligersavond | Aanvang 19.30 uur
Wat de pot 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
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
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.
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Als gevolg van de coronavirus!

Prachtig stukje nostalgie uit 1998; Diny en Jan Groothuis (met hond!) voor
hun toenmalige tuincentrum; wat een ruim assortiment! (Foto Facebook, bron
nostalgisch Beckum).
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We leven in een compleet andere wereld
Niets is meer zoals het sinds mensenheugenis was. Alle hens aan
dek om het coronavirus te bestrijden. Dagelijks ontstaan nieuwe
situaties. Het openbare leven staat vrijwel stil. Op economisch
gebied draait de motor in de laagste versnelling. Diverse
opgelegde maatregelen ontwrichten ook het sociale, culturele en
vooral sportleven in de wereld.
Allemaal om het bijna ongrijpbare virus te bestrijden. Met als
overheersend uitgangspunt; de gezondheid gaat voor iedereen
boven alles. Na een onwennig aarzelend begin beseft vrijwel heel
Nederland nu, dat solidariteit hierbij een groot goed is.
Laat dat een troost zijn in deze onwerkelijke situatie. En laten we
hopen dat op enig moment het leven weer zijn normale gang kan
gaan… voor jong en oud!
Eindredactie BBB

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
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