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Jaargang

Nummer

42………………………………06
We zijn halverwege de 42e jaargang BBB, juni 2020. En konden
noodgedwongen de vorige maandversies van maart, april en mei alleen
maar digitaal uitgeven; oorzaak corona, weet je nog?
Maar deze juni versie verschijnt gelukkig ook weer op papier. En met de
zomerstop in het vooruitzicht pakken we – zoals beloofd – de draad
meteen enthousiast op. Dankzij de medewerking van de fa. RICOH werd
deze uitgave daar gedrukt, verzameld en gebonden. Zodat alleen de
verzending nog ‘een slotkarwei’ was van de BBB ploeg.
Hierbij dus ons vertrouwde maandblad Beckum Beter Bekeken weer in
de bus. Om op te pakken, om door te bladeren, om alle plaatselijke
wetenswaardigheden te lezen. WANT BBB BOEIT ALTIJD WEER!

LAATSTE WEEK NIEUWS…
Je zou het bijna vergeten in deze vreemde coronatijd. Ook al omdat de redactie
BBB daardoor noodgedwongen het maart-april en mei nummer alleen digitaal
kon uitgeven.
We willen aandacht vragen de jaarlijkse Vrijwillige Lezers Bijdrage BBB
2020. En een machtigingsstrook is weer in deze BBB geschoven. DANK ALVAST
voor uw gewaardeerde bijdrage!
We kregen net bericht van wijkagent Arjan Prins: sociale vernielingen
rondom Beckum. “Sinds de zomer van 2019 is het aantal vernielingen rondom
de kern van Beckum behoorlijk gestegen. Lantaarnpalen, verkeersborden en
bushaltes werden het slachtoffer van vernielzucht. De vernielingen namen een
dusdanige vorm aan dat de gemeente heeft besloten om vernielde objecten niet
meer te vervangen voor nieuwe. Het schadebedrag is inmiddels de 40.000 euro
gepasseerd . Naar aanleiding van de binnengekomen aangiftes is de politie een
onderzoek gestart. Uit dit onderzoek is gebleken dat er een groep jongeren
afkomstig uit de omgeving van Beckum moedwillig deze objecten vernielen.
Veelal was dit in de weekenden. (vv. pag. 3).

DE VOLGENDE BBB VERSCHIJNT WOENSDAG 23 september 2020
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Uit de informatie blijkt onder andere dat deze jongeren de vernielingen
opnemen met hun telefoon en dit dan delen in een eigen app-groep. Van
baldadigheid is dus zeker geen sprake.
Sinds maart (met het sluiten van de horeca) nam het aantal meldingen af.
Echter sinds vorige week zijn “ze” weer los. De rotonde in Beckum heeft het
moeten ontgelden. De verkeersborden zijn dubbelgevouwen, omgedraaid of uit
de grond getrokken. De maat is nu vol en daarom vraagt de politie om uw hulp.
Mogelijk dat we dan deze dadergroep kunnen achterhalen.
Mocht u informatie hebben over deze groep belt u dan met 0900-8844. U kunt
ook anoniem bellen met 0800-7000”.

Wat U Leest In Deze Juni BBB
BBB deze keer ook weer papieren versie!
Laatste week nieuws
Bulletin Voortgang Woningbouw Beckum
TVO voetballeden geven groen licht aan nieuw hybrideveld
Twintig voorzetten op Robert Morsink
Luk akkefietjes, mondkapjes en strondkapjes…
Oorverdovende stilte op Ossenveeld; geen Pinksterfeesten!
Leeg op het Kerkveld, Bennie ter Avest overleden
Indeling 1e TVO handbal – en voetbalselectie 2020-2021
Osse, petret van een pestoor; uitvoering door Levenslust
Dorpsraad Beckum na 2020
Nieuws Vrouw Actief Beckum
Geen Military Boekelo voor TVO vrijwilligers
Weer weekendvieringen Blasiuskerk
Datumbank
Regels kerkbezoek
Hoe gaar het met de Schole en Proggiehoes?
Zonnebloem; loten verkoop en zonnebloemen
Wat we deze zomer en nazomer missen in Beckum
Het TVO Gilde bestaat 20 jaar; extra impuls voor de sport
Seizoenafsluiting TVO1, geslaagde happening
Speciale Pitamientjes, kinderen van groep 8 nemen afscheid
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Bulletin betreffende de voortgang woningbouw op veld 3 van TVO
De stichting Samen Bouwen aan Beckum onderzoekt momenteel samen met de
gemeente Hengelo de mogelijkheden voor de realisatie van woningbouw op
veld 3 van voetbalvereniging TVO. Daarvoor worden op dit moment diverse
acties uitgevoerd te weten:

•
•
•
•

Het opstellen van een stedenbouwkundig plan
Onderzoek naar de ontsluiting van het plangebied zowel voor woonals voor bouwverkeer.
Het opstellen van een grondexploitatie in het kader van de financiële
uitvoerbaarheid
Overleg met de diverse grondeigenaren over hun bereidheid tot
medewerking aan de verkoop van de benodigde gronden.

Inmiddels zijn de concepten van het stedenbouwkundig plan en de
ontsluitingsstructuur zodanig ver gevorderd dat deze als basis dienen voor het
overleg met de betreffende grondeigenaren. De grootste grondeigenaar in het
plangebied is TVO. Het formele eigendom van deze gronden berust bij TVOOmni. Het bestuur van TVO-Omni heeft aangegeven positief te staan tegen
vervreemding van de benodigde gronden voor de woningbouw onder een aantal
voorwaarden. Ook het invullen van deze voorwaarden is onderwerp van overleg
met de gemeente. Tot deze voorwaarden behoort ook het raadplegen van de
algemene ledenvergadering voor vervreemding van veld 3. Zodra de resultaten
van het onderzoek bekend zijn zal TVO deze raadpleging organiseren.
Het proces is erop gericht om in een gezamenlijk overleg tussen de partijen op
17 juni a.s. duidelijkheid te hebben over de uitgevoerde onderzoeken, een
besluit te laten nemen over het vervolgtraject en op basis daarvan de
gemeenteraad van Hengelo te informeren over de stand van zaken en het
vervolg.
Het is van belang dat de gemeenteraad kennisneemt van het standpunt van
TVO met betrekking tot de beschikbaarstelling van de grond, evenals van de
andere grondeigenaren voordat er stukken ter definitieve besluitvorming
worden aangeboden.
Partijen doen er op dit ogenblik alles aan om de onderzoeken voor het overleg
van 17 juni afgerond te hebben. Zodra meer bekend is over de resultaten van
de onderzoeken en de besluitvorming over het vervolg, zullen wij u natuurlijk
verder op de hoogte houden.

Sportvereniging TVO, gemeente Hengelo, Stichting Samen Bouwen aan Beckum
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TVO voetballeden geven unaniem hun fiat aan hybrideveld

UNIEKE VERGADERING OP SCHOOLPLEIN

Het was op dinsdag 2 juni een unieke situatie bij het sportcomplex
van TVO. Bijkans tropische temperaturen ’s avonds rond 20 uur. Veel
TVOers konden elkaar na 3 ½ maand sociaal isolement weer -op
kleine afstand(!)- spreken. Dat voelde goed en vertrouwd!

Achter de ingang vh. sportcomplex was men bezig was om de
modderlaag van de vijver te verwijderen, waar straks het verschoven
pad wordt aangelegd achterlangs veld 2.
Tientallen TVOers kwamen bijeen – het mocht weer en de stemming was
opperbest(!) – om de aanleg van het hybrideveld te bespreken en
officieel te bekrachtigen. Op de speelplaats bij de school naast de
sportzaal waren een flink aantal stoelen neergezet, op de gewenste 1 ½
meter afstand van elkaar. Corona hé…!
Maar liefst zo’n 55 TVO voetballeden hoorden, op gepaste afstand, de
toelichtingen van TVO omni-bestuurder Eric Pelle en voetbalvoorzitter
John Frongink. Ze schetsten de voorgeschiedenis inzake het eerder
beloofde kunstgrasveld voor TVO en moeizame onderhandelingen met
de gemeente. Na een aantal afwegingen en bezoeken aan sportvelden
elders werd de conclusie getrokken, dat een hybrideveld voor TVO de
beste oplossing was. Voordelen inzake duurzaamheid, milieuveiligheid,
combinatie van kunststofgras als bovenlaag met net onder het maaiveld
aangevuld met natuurgras. Met de gemeente leidden de gesprekken
tenslotte tot een akkoord, nadat de financiële hobbels uiteindelijk glad
gestreken waren. Voor realisering van dat hybrideveld dienden eerst
enkele dikke bomen gekapt te worden voor de pastorievijver. Gezien de
gevoeligheid hierbij inzake de tijdslimiet vd. verleende kapvergunning is
begin maart dat bomen kappen reeds uitgevoerd. En is men nu bezig
met uitbaggeren en deels dempen van de vijver, zodat het nieuwe veld
zo’n 8 meter verlengd kan worden.
‘Vele handen maken licht werk en drukken de kosten’
TVO betaalt straks 40 % van de investering als kostendekkende huur en
het veld zal naar verwachting zeker 15 jaar meegaan. Per saldo betekent
dat voor TVO weliswaar een jaarlijkse kostenpost van € 8700, die echter
bij multifunctioneel gebruik van het veld middels een gemeentelijke
subsidie van € 2500 gereduceerd wordt tot € 6200. En afhankelijk van
de mate van vrijwilligers inzet van TVO kan dat bedrag naar rato lager
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uitvallen. Als TVO vrijwilligers nu dus extra de handen uit de mouwen
willen steken scheelt dat per saldo een slok op een borrel. Het bestuur
streeft er sowieso naar de hele operatie vooreerst zonder
contributieverhoging voor de leden te realiseren! Extra pluspunt: Het
veld krijgt een geavanceerd drainage- en beregenings-systeem en
moderne ledverlichting.
Voor 100% het licht op groen!
Op hybrideveld kan straks ook gespeeld worden bij afgelasting van
competitiewedstrijd TVO1 op hoofdveld. Voldoende afrastering kan dan
aangebracht worden. Toekomstige situatie hoofdveld en veld 3 is nog
ongewis. Na volgend seizoen komt meer duidelijkheid.
Na alle uitleg van de plannen, voorstellen en discussies kwam dan de
kardinale vraag aan de aanwezige TVO-ers. Geven jullie goedkeuring aan
de uitvoering tot het aanleggen van een hybrideveld bij TVO? Middels
handopsteking kon voor, tegen of onthouding worden gestemd.
De unanieme reactie van 100% vóór betekende massale steun voor de
TVO initiatiefnemers. Het kan doorgaan. Over pakweg 5 tot 6 weken is
TVO een hybrideveld rijker.
Zonder koffie vooraf of drankje na afloop werden de stoelen naar
binnen gebracht, werd -op afstand- even positief nagekaart en ging
iedereen toch tevreden huiswaarts. Corona hé!

Jan Ottink

Reconstructie/inperking van de vijver, een hels karwei met die modder
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Vergaderen – met afstand - op schoolplein, een keer wat anders!

Humor… ik zegge’t oe!
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Twintig Voorzetten op…

Robert Morsink

Soms komt er puur toeval aan te pas om iemand te strikken voor
een bijdrage aan de befaamde Twintig Voorzetten in BBB. Door
de jaren heen hebben al veel personen hun doopceel gelicht in
deze indringende, doch ludieke rubriek. Waarin hun ziel werd
blootgelegd via de twintig traditionele vragen en meningen. En
niemand is er slechter van geworden….
Ik liep mijn traditionele zaterdagse trimrondje en zag hem voor zijn huis
aan de Beckumerschoolweg bezig met het fatsoeneren van de oprit en
kiesstrook op de parkeerplaats. En toen wist ik het ineens weer… Even
stoppen, hém moet ik hebben voor de Twintig Voorzetten in BBB. En de
deal was snel gemaakt!
Aanvankelijk was hij een van de talenten bij TVO voetbal. Na de
veelbelovende jeugdperiode leek hij de stap naar de TVO 1 selectie te
maken. Maar een op het oog flegmatieke instelling (correctie van de
geïnterviewde; ‘fanatieke instelling doch niet begrepen door de trainer!)
en nonchalance betekenden dat hij die gedachte basisplaats op het
middenveld niet vast kon afdwingen. Het bleef bij een korte periode, dan
wel invalbeurten. Hij moest het veelal doen met een centrale positie in
het 2e, geflankeerd door oa. Gertie de Lange. Na die voetbaltijd kwam
zijn creatieve talent voor droge humor bovendrijven bij ondermeer de
pas opgerichte dartvereniging DCB. Een tijdlang schreef hij voor het
tijdschrift met de door hem bedachte titel Het ent Sjolderschz (oa. ‘koken
met Bennie’) van die dartclub droog-kloot verhalen van het zuiverste
soort. Illustratief voor die mr. Bean bewonderaar was, dat hij na een
bezoekje aan café Halfweg wel eens heel – zg. stiekem doch opvallend
- belletje ging drukken bij huisnummer 18. Om er dan (op klaarlichte
dag!) als een haas vandoor te gaan. Droogkloot humor ten top…
Maar op sportgebied had hij later lange afstand lopen ontdekt. En dat
was voor deze persoon best opmerkelijk. Hij wist zelfs een hele marathon
te voltooien en ook een aantal bekende middellange afstand lopen. Te
vaak blessures en ander ongemak noopten hem om hiermee te stoppen.
Sindsdien staan zo’n tweemaal per week stevige wandeltochten op het
programma met maat Rob door het fraaie natuurgebied rond Beckum.
Maatschappelijk is hij ook betrokken bij Beckum als ontwerper van elk
soort bouwplan. En timmert regionaal - en verder- nadrukkelijk aan de
weg met ‘oog voor detail’. Oa. voor TVO heeft hij ook verschillende
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tekeningen en adviezen gegeven de laatste decennia. Met als treffend
voorbeeld de nieuwe kleedkamers die 5 jaar geleden zijn gerealiseerd.
En momenteel het al langlopende plan tot een logistieke verbetering en
capaciteitsvergroting bij de TVO kantine-ingang. Waarvan de uitkomst
overigens nog ongewis is. In deze kommervolle tijd van wereldwijde
beperking en slechts langzaam herstellende normale normen is het tijd
voor de Twintig Voorzetten op ROBERT MORSINK.

Leeftijd/gezin/beroep/hobby’s:

49 jaar, woon samen met Marleen Vos, ontwerper en verkoper van met
name woningen. Hobby’s reizen, voetbaltrips UK, lekker uit eten

De sportcarrière:

Fierljeppen bij Stepelo,
voetbal bij TVO

Het hoogtepunt:

Beslissingswedstrijd met
TVO 1 tegen Bon Boys 1,
toen Jan Morsink de
winnende maakte en
uitgoal als invallen tegen
Vasse met TVO 1. Die zat
er lekker in

Waarom moest je in
TVO1 op het middenveld
plaats maken voor Gerti
de Lange en Leo ter
Haar?

Denk niet goed genoeg,
Clemens Heuker of Hoek
stond toen mid-mid,
anders hadden ze mij wel
opgesteld. Later vaak
werken bij Selekt-huis,
moest
de
nodige
trainingen missen.
Robert Morsink een bereisd man, ook op voetbalgebied!
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Volg je TVO1 thuis nog; zo niet waarom niet en zo ja waarom konden ze
zich relatief gemakkelijk in de 3e klasse handhaven?
Volg op afstand, in weekend naar thuiswedstrijden FC Twente. En vaak
naar wedstrijden in Engeland of Duitsland. Nu zitten er bijna allemaal
Beckummers in TVO 1 (goede, talentvolle ontwikkeling), dat was in mijn
tijd wel anders.

Die passie voor hardlopen, hoe kwam dat op je pad? En aan welke
bekende lopen heb je deelgenomen, bv. Enschede marathon in welke
tijd?

Beetje begonnen met hardlopen, omdat ik met voetbal altijd geblesseerd
was. Liesstreek. Wel enkele mooie wedstrijden gelopen: Marathon
Enschede 4.03 uur pfff….26 graden toen…veel te warm.… 800 meter
voor finish heb ik nog een biertje gekregen van iemand die op terras zat,
die smaakte echt goed. Toen de laatste 800 meter uitgelopen. Was te
doen, alleen ereronde was zwaar. Verder Dam tot Dam, halve marathon
Eindhoven, Zeven Heuvelenloop, Montferland loop, 3 landen loop en nog
enkele wedstrijden meer. Ik ben beetje te zwaar voor hardlopen; net
een sportauto, op de weegschaal van 0 tot 100 in 3 seconden!

En die befaamde tijd bij de dartclub DCB; wie waren de grondleggers en
hoe kwam dat ‘hilarische clubblad’ tot stand?

Volgens mij waren Gerard Lansink Lotgerink, Herbert Veldhuis, Alex
Vossebeld en Pascal Ottink de oprichters. Ik kwam er inderdaad snel bij,
heb het logo ook mogen ontwerpen. Het clubblad Het ent Sjolderschz
was inderdaad erg mooi en lag op een gegeven moment in elke
boekhandel in de EU. Het maandelijkse weekblad verscheen 4 keer per
jaar. Ik schreef buitenlands nieuws en koken met Bennie. Mooie
tijd…veel gelachen.

Over politiek gesproken; welke politicus bevalt je het best en wie krijgt
de motie van wantrouwen?
Denk dat Rutte het goed doet nu tijdens de Corona, Baudet, Wilders,
Klaver en Jetten zijn te licht vind ik

Na vele blessures bij het hardlopen is stevig wandelen tegenwoordig
jouw uitlaatklep, is toch een heel andere inspanning:
Ja klopt.. het liefs had ik nog gevoetbald tot mijn 93ste, maar helaas dat
gaat niet meer. Te vaak geblesseerd. Ik heb een zittend beroep, dus
wandelen is wel lekker s avonds. En ik raak er niet geblesseerd bij.
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Corona is nu al bijna 4 maanden een wereldprobleem; hoe komen we er
vanaf of beter gesteld, wordt het ooit weer helemaal zoals het was?
Ja dat vraag ik me ook af, kan er weinig zinnigs over zeggen. Hopelijk
wordt het weer als vroeger.

Je timmert al jarenlang flink aan de weg (oa.facebook!) met presentaties
van ontworpen bouwwerken van uiteenlopende groottes van eenvoudige
tot luxe prijsklassen. Hoe is de markt en belangstelling tegenwoordig
met die corona crisis?
Ja ben nog steeds erg druk, de opdrachten komen nog steeds binnen uit
het hele land. Ook bezig met 2 nieuwe concepten aan het opzetten.
21Home en HSBHuis. Hier gaat ook aardig wat tijd in zitten. Maar het
werk is heel erg leuk, dus ik zie het niet als werk. Samen met een
vroegere collega heb ik ook nog ConcretoHome…dit loopt ook erg goed.

Voor TVO heb je ook een aantal bouwtekeningen ontworpen, maar het
overleg ten stadhuize ging niet altijd van een leien dakje….

Klopt, ja sommige bouwprojecten duren wat langer. Je hebt met allerlei
belangen te maken. Je moet als Beckum zijnde wel gezamenlijk achter
het plan staan…...anders kom je bij de gemeente wat zwakker
over……Dus denk dat het niet altijd aan de gemeente ligt. Die kijken naar
het bestemmingsplan en daar wordt aan getoetst.

Voor welke sportman-vrouw-ploeg in de wereldgeschiedenis heb je de
meeste bewondering?

Vond het Braziliaans voetbalteam van 1982 geweldig, met Falcao, Zico,
Socraters. En nog steeds jammer dat van Basten zo vroeg moest
stoppen. En uiteraard de skills van Ramon de Guadalajara….de witte
condor uit de Andés.

Geef de goede volgorde: Na het wakker worden ga ik eerst krant
lezen/gordijnen openen/toiletteren/radio aanzetten/ontbijt maken/hond
uitlaten/(of anders):
5000 push ups, douchen, ,ontbijten en aan het werk

Beckum Beter Bekeken is een leuk maandblad, maar meer voor ouderen,
want de jeugd is meer voor social media:

Blijft wel een leuk blad met humor en de dingen die gebeuren in Beckum,
ook voor de jeugd toch.
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Bord erwtensoep, stamppot, pasta, diner bij kaarslicht of Chinees:

Ik lust eigenlijk alles, behalve boter… chinees is een beetje te zoet…ik
ga voor Japans.

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

Finkers (van vroeger) en Jochem Myer….zijn de leukste vind ik. We gaan
wel vaak naar cabaret, ook naar de nu nog onbekenden…..is ook een
aanrader…verrassend leuke humor soms

Ik zou wel eens een verre reis willen maken naar ….

Japan, lijkt me een mooi land om met de trein te doen en het eten daar
lijkt me geweldig. Heb al veel gereisd…oa. Amerika, Canada, Australie,
Vietnam, Maleisie, Bali……………dus niets te klagen

Ze kunnen me ’s nachts wakker maken voor:

Als er iets is met familie of vrienden, dan sta ik er……..

Even extra nog een stellingname: a. Beckum is soms een beetje een
klaagdorp, b. we moeten steviger inzetten op leefbaarheidswensen of c.
we zijn toch trots op Beckum!
Zijn zeker trots op Beckum en klagers heb je overal. Ja de leefbaarheid
moet beter, maar daar hebben we Hengelo en Twickel ook voor nodig.
Er moet een beetje out of the box worden gedacht, bijvoorbeeld tiny
houses voor starters op complex van Erve Wolfkotte…….

Blessuretijd; een laatste boodschap:

Hopelijk is de corona snel voorbij en wordt er een vaccin gevonden,
zodat iedereen zijn leventje weer kan oppakken…………
Jan Ottink

Luk akkefietjes

wear op’t terras; van de beene, dat röst

Keal nog is ne moal, wat was de leste 3 moand’n de weareld
biester in de kop. Kats van de wiese, ie moong dit nig, ie moong
dat nig, ie moss’n ofstaadn hool’n en ie moss’n, de haane waske.
En wat nog slimmer was; ie moong de kroeg nig mear in!
Heremetied, wat’n gedoo met den koronie besmetting. Vrooger ha’w de
pest en moond-en klauwzear, de gekke koei’jn zeekte, vöggelgriep en
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ok; mangs wa’j sloerig in rakkert. Mer met den koronie is’t nen heel’n
aander kapittel, dat hak’n d’r merakels deep in, dat dear’t.
A’j oe efkes wol’n vertreân nor boet’n hen, mo ie ‘n moondkapje opdoon,
dat mossie. Ik en oons Mina hebt ma gewoon ne rooj’n zakdook veur’t
gezichte knupt aw ’t doarp in mos’n. Kos’n niks en net zo veilig, duchte
mie. Merre… noe wik oe iets aans vertel’n dat wi’k. De leste tied hew ok
naa völle las van sproal’n en kreij’n dee’t vanoet de beume merkels zit
te kwetter’n en ‘n heel’n breenk volscheit. Doar is gin kearn an met ‘n
riesebezzum. En doarbie keump ok, dat de posdoem’n vlak veurdat ze
bie’t hok bunt noa ne lange vlucht, gauw efkes de sloes’n loszet en ok ’n
breenk oonderdriet.. Zee zol’n wa dѐènk’n; as dee kreij’n en sproal’n
doar op’n boer mak’t scheit’n, scheit wie net zo had met, dee
drietebüül’n.
Ie hebt mondkapjes en strondkapjes…
Ik heb doar trouwn’s al ne oplossing veur bedach, dat he’k. Ik zol zeng,
as de leu veplicht bunt um boet’n moondkapje op te zett’n, mö’j de
kreij’n, sproal’n en posdoem’n mar een strondkapje veur’t gat been’. Ik
mos d’r geneugluk um lachen in mien vüske, dat mos ik ton mie dat te
bin’ schot. Zo hei’j moondkapjes en strondkapjes, hoo wil ie’t nog mooier
krieng’… Mer dan mo’j wa oppass’n da’j ze nig per oongeluk verwisselt,
want dan kö’j allichte nattighѐèd in de bokse veul’n. Joa, ik wet ok wa;
d’r zolt ok wa leu wean, dee’t zegt, assie dee vöggel ’n strondkapje veur’t
gat goat been, kö’j geliek al dee heune dee dree kear daags oet wotte
loat’n op of langs het fietpad én peare dee op of langs de stroate recreart
en mangs ne fleenk’n broen’ voss’n daal legt, ne strondkappe veurdoon
en dan wal van de grootste moate, aans löpt er achterhen!
Wie zit noe al wiet in’t zommer, hebt dree moand zowat in karanteine
zett’n en könt zachjesan de vriejheid wear opzeuk’n. As ik dit stukske
van eenzame lieterèère hoogstaand met mien bölleke potlood achteloos
an’t pepier toovertrouwe op ’n twee’n Peenksterdag, gee’t terras wear
los. En kö’w de fietse eendeluk in de fiets’nstalling schoem’n bie’t café
en boet’n – aanderhalm’n meter oet meka - van de beene goan, dat
röst… ‘Ober, doo’t er nog mar eene in teeng dös en nemt er zelf ok mar
ene’…
HekselmesienHarry
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Het wordt leeg op Het Kerkveld….
Onverwachts kwam het bericht dat Bennie ter Avest, toch nog
plotseling, was overleden.
Amper een half jaar na het overlijden van broer Henny is Bennie op
(bijna) 80 jarige leeftijd ons ontvallen. Hij sukkelde al een tijd met zijn
gezondheid, wilde de huisarts bezoeken, maar is maandagmorgen 8 juni
in het doktershuis te Haaksbergen na een acute hartstilstand overleden.
Bennie kon op het erf van zijn geboortehuis de laatste tijd steeds minder
‘zijn dingetje doen’. Hij had de kracht er niet meer voor. Toen hij 8 juni
naar Haaksbergen reed, stak hij nog een hand op naar Truus, de
echtgenote van overleden broer Henny. Dat was een laatste groet…
Bennie ter Avest; eenvoud, bescheidenheid en sociaal betrokken bij de
kleine dingen des levens waren kenmerkend voor hem. Sinds 1958 was
hij steunend lid van TVO.
De familie wordt sterkte gewenst bij het verwerken van dit verlies.
Redactie BBB

CONCEPT-INDELING TVO 1 HANDBAL hoofdklasse B, 2020-2021
Avanti W.
Olympia
Bentelo 2
RSC
Borhave 2
Stevo
Combinatie
de Tukkers
Hacol
TVO
Langeveen
WHC
CONCEPT-INDELING TVO 1 VOETBAL 3e klasse A, 2020-2021
Reutum
Luctor
Avanti W.
Borne
MVV’29
DSVD
WVV’34
Losser
TVO
RSC
De Tukkers
LSV
Saasveldia
UDI
FC Trias

Beckum Beter Bekeken, jaargang 42, nummer 6 2020
pagina 14

"OSSE, petret van'n pestoor"

Jan Riesewijk schrijft de anekdotes voor jubilerend Levenslust
Onder deze titel mocht ik mij de afgelopen maanden geheel
onderdompelen in het wel en wee van jullie illustere vooroorlogse
pastoor Osse. De pastoor die toen hij nog leefde al een fenomeen was
in Beckum en verre omstreken.

Ter ere van het 75-jarig bestaan van Toneelvereniging Levenslust mocht
ik een theaterstuk schrijven over pastoor Osse. Aan dat verzoek heb ik
met veel plezier voldaan. Op de eerste plaats omdat ik zeer
geïnteresseerd ben in historie en religie en bovendien kom ik uit Losser,
waar pastoor Osse ook geboren is. En trouwens ook overleden, in
september 1940.
Ook in Losser zijn de verhalen over Osse altijd verteld gebleven, mede
doordat de familie Osse een prominente plek innam in de Losserse
samenleving. Dit kwam natuurlijk ook door hun welbekende Steenfabriek
de Werklust, welke ook nu nog te bezichtigen is. Kortom, een eer en een
groot genoegen om me goed in de pastoor, zijn achtergrond en
natuurlijk zijn geliefde Beckum te verdiepen.
Hierbij werd ik welwillend geholpen door de commissie die vanuit
Levenslust dit project opgepakt heeft en door de regisseur Jos
Brummelhuis. Locaties werden bekeken, vergaderingen en
brainstormsessies gehouden en vooral veel informatie gedeeld. Boeken,
oude documenten, verhalen, het archief en ga zo maar door. Steeds
meer kreeg ik een beeld van Osse. Soms best lastig, omdat de verhalen,
zowel geschreven als via de overlevering, af en toe tegenstrijdig waren.
Zo kon een verhaal of de beleving van een gebeurtenis, per persoon
verschillen. Soms moest er voor de middenweg gekozen worden, maar
al met al kon ik putten uit een grote erfenis aan gedachten en verhalen
over en van pastoor Osse. Een bericht op Facebook leverde al vele
reacties en anekdotes op. De verhalen over pastoor Osse leven nog
steeds in de regio!
Het is de bedoeling dat het theaterstuk over meerdere locaties verdeeld
gaat worden, dat het publiek bijna letterlijk aan de hand meegenomen
wordt door een reis in het verleden. Een reis in een wereld die zo totaal
anders is als de onze. De centrale rol van geloof en kerk in een
dorpsgemeenschap is bijna onherkenbaar veranderd. Vroeger leefde
men voor de kerk, nu moet de kerk moeite doen te overleven. Ook in
Beckum. Het lot van de Blasiuskerk in de nabije toekomst maakt de
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voorstelling actueel en misschien zelfs ook wel iets confronterend. Een
lach en een traan, samen in een voorstelling, het zou zo maar kunnen.
Hoewel het door de Coronaperikelen nog onzeker is wanneer de
voorstelling precies gespeeld wordt, denk ik dat het een heel mooi stuk
gaat worden. Natuurlijk voor Beckum, maar ook voor ver daarbuiten. Ik
wens alle spelers, figuranten en iedereen die eraan mee gaat werken
veel plezier en voldoening. Dat er saamhorig gewerkt mag worden door
iedereen die graag wil, gelukkig in deze tijd waar niet meer gekeken
wordt naar afkomst of religie. In die zin was Osse zijn tijd ver vooruit,
want hij kon het toen al zo mooi zeggen: "tuffel greuit veur alleman!"
Ik hoop velen te mogen begroeten bij een stuk wat Beckum en Losser
verbindt, over die bijzondere pastoor waar in Beckum niet alleen een
straat naar vernoemd is, maar zelfs een carnavalsvereniging, een veld
en een facebook pagina!
Of zoals ze tegenwoordig zouden zeggen: "Osse rules!"

Met warme groet uit Losser, Jan Riesewijk

Dorpsraad in Beckum na 2020
Het jaar 2020 is het laatste jaar dat het gezamenlijke dorpsplan voor
Oele en Beckum loopt. Dit plan is een samenwerkingsovereenkomst
tussen de Werkgroep Oele, de Gemeente Hengelo en de Dorpsraad
Beckum. Hierbinnen functioneren de acht werkgroepen; drie van deze
werkgroepen, te weten kleinschalige woningbouw, toekomst Beckumer
Gemeenschapsgebouwen en sport betaalbaar houden hebben daartoe
samengewerkt binnen de masterplangroep.
Na 2021 zal er een nieuwe aanpak nodig
zijn om de belangen van Beckum te
vertegenwoordigen richting het bestuur
van gemeente en provincie.
De dorpsraad heeft hiervoor dringend
versterking nodig. Voor een goede
afspiegeling van de vertegenwoordiging
van Beckum in de dorpsraad doen we
nadrukkelijk een beroep op de jongere
inwoners om mee te helpen denken over
de toekomst van ons dorp.
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De dorpsraad heeft een start gemaakt met het benaderen van
Beckumers om mee te denken over de opzet van de Dorpsraad na 2020
en haar positie binnen de Beckumer gemeenschap. We zijn blij dat
verschillende mensen vanuit ons dorp, ook enkele jongeren, hebben
toegezegd te willen mee werken aan een brainstormsessies over dit
onderwerp.
Hopelijk is het op korte termijn weer toegestaan vergaderingen te
beleggen zodat we ook na het beëindigen van het Dorpsplan 2017-2020
in Beckum goed georganiseerd zijn om de belangen van ons dorp te
behartigen. Het dorpsplan mag dan na 2020 beëindigd zijn, in Beckum
zijn er meer dan ooit mooie, maar ook complexe initiatieven waaraan
gewerkt moet worden. Dit kunnen we alleen samen!

Dorpsraad Beckum

NIEUWS VAN VROUW ACTIEF BECKUM
Net voor het Pinksterweekend hebben we iedereen verrast met een
kleine
attentie.
Nogmaals
dank
aan
de
wijkcontactpersonen voor het rondbrengen en aan DAC
de Singel (het Wiedenbroek/Haaksbergen) voor het
leveren van de snoepzakjes. We hebben meerdere
leuke, lieve en warme reacties ontvangen…….., ook
daarvoor onze dank, altijd leuk om te krijgen!
De dag dat dit artikeltje ingeleverd moet worden zouden
we eigenlijk met een bus vol Beckumse dames een
dagje uit gaan. Helaas liep het dit jaar anders, we weten allemaal hoe en
waarom…... Wat Vrouw Actief betreft sluiten we dit seizoen snel af en
kijken we hoopvol vooruit naar het komende seizoen.
Het bestuur heeft het programma voor het JUBILEUM jaar 2020-2021
klaar liggen. We gaan het 75-jarig bestaan van onze vereniging vieren.
We hebben ervoor gekozen om dit niet met een officiële receptie voor
genodigden te doen maar met meerdere, extra feestelijke activiteiten
voor al onze leden.
De openingsavond staat gepland op dinsdag 29 september a.s. Echter
weten we nu nog niet of dit gezien de omstandigheden wel door kan
gaan. Vandaar dat we hebben besloten om nog even te wachten met
het uitgeven van het programmaboekje 2020-2021.
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Dit omdat we het jammer zouden vinden dat we straks het een en
ander zouden moeten schrappen. We wachten nog even af hoe de
regels zich gaan ontwikkelen en proberen daar waar mogelijk op in te
spelen.
We hopen op jullie begrip hiervoor en houden jullie uiteraard op de
hoogte.
Tot slot willen we iedereen -ondanks dat het misschien anders is dan
anders- een hele fijne vakantieperiode toe wensen. Wij kijken er naar uit
om iedereen weer te ontmoeten.
Groetjes en tot snel!
Bestuur Vrouw Actief Beckum

GEEN MILITARY BOEKELO-ENSCHEDE!

Het zat er al wel aan te komen dat ook de Military dit jaar niet door kon gaan,
helaas is dit ook de werkelijkheid geworden! Spijtig, want het zou dit jaar de
50ste editie zijn. Het is altijd een mooi evenement voor jong en oud, rondom
dit sportieve gebeuren. TVO leverde de afgelopen jaren ongeveer 75 vrijwilligers
voor de muntenkassa`s. Dit om de TVO-kas te spekken, want daarvoor
ontvangt de vereniging een vrijwilligersbijdrage.
Hopelijk kan volgend jaar alsnog de 50ste editie door gaan en hopen we weer
een beroep te kunnen doen op de vrijwilligers.

Met vriendelijke groet, Alfons en Els Harink

Weer Weekendvieringen H. Blasius
Onze kerk is wegens het coronavirus enkele maanden gesloten
geweest. Per 1 juni mogen de kerken weer vieren, maar het pastorale
team heeft om praktische redenen besloten om dit te schuiven naar
het weekend van 4/5 juli. Vanaf 1 juli mogen er 100 aanwezigen zijn
(in juni is dat nog 30) en de vrijwilligers moeten de tijd krijgen om de
hele kerk in te richten via de richtlijnen van het RIVM en de
protocollen van de Nederlandse Bisschoppen en het pastorale team.
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Dat vergt wat meer tijd en gepuzzel, dus daarom geen vieringen in juni.
U dient zich van tevoren aan te melden bij het secretariaat van de H. Blasius
(074-3676209) of via de mail (beckum@heiligegeestparochie.nl). Dit is nodig
om bij een eventuele uitbraak mensen snel te kunnen traceren. Om die reden
is ook uw telefoonnummer nodig.
In de Eucharistische centra zijn Eucharistievieringen. In Beckum kan dat
vanwege de maatregelen nog niet. Iedere zondag is om 9.30 uur een
Eucharistieviering in de H. Blasius te Delden. Ook hiervoor dient u zich aan te
melden. Voor Beckum betekent dit dat er twee keer in de maand een
gebedsviering is. Woord- en Communievieringen kunnen nog niet omdat dat
extra beweging van de parochianen met zich meebrengt. De doordeweekse
viering op dinsdagochtend is voorlopig ook nog niet ingepland.
Hieronder volgt het vieringenrooster van Beckum:
JULI
Zaterdag 11 juli
Zondag 26 juli

19.00 uur
09.30

GEBEDSVIERING/Pastor Timmerman
GEBEDSVIERING/Pastor Doornbusch

AUGUSTUS
Zaterdag 8 augustus
Zondag 23 augustus

19.00 uur
09.30 uur

GEBEDSVIERING/Pastor Doornbusch
GEBEDSVIERING/Pastor Van den Bemt

Omdat verder nog niet duidelijk is hoe het een en ander gaat verlopen per 1
september zijn die vieringen nog niet ingeroosterd.

Gezondheidsregels bij kerkbezoek; zie pag. 20!
Datumbank
25 juni
AFGELAST! Wat de pot schaft
8 juli
AFGELAST! Wat de pot schaft
18 juli
Oud Papier
15 aug.
Oud Papier
28 t/m 30 aug. AFGELAST! Volksfeesten Oele
10 sept.
AFGELAST! OVBO; Gastspreker
11 sept.
OVBO; Nazomeractiviteit – bedrijfsbezoek fa. Ankerslot met
gastheer Rens Hofstede.
19 sept.
AFGELAST! Lus van Beckum
19 sept.
Oud Papier
17 okt.
Oud Papier
24 okt.
AFGELAST! Avondconcert met o.a.“Freddy Mercury en
Montsera Cabellé” (look a like)
17 nov.
OVBO; We ontvangen een gastspreker, wie en waar volgt.
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WELKOM IN ONZE KERK
UW GEZONDHEID IS ONZE GEZONDHEID
EN DAAROM ZIJN ER 15 GEBODEN DIE
WIJ SAMEN IN ACHT MOETEN NEMEN
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.

12.

13.
14.

15.

Volg de aanwijzingen op die u worden gegeven. Ze zijn gebaseerd op
de regels van het RIVM en de Nederlandse Bisschoppenconferentie.
Aan de kerkdeur zullen vrijwilligers staan die u ontvangen. Ga de kerk
niet binnen als u verkouden bent of verhoging hebt. HOEST EN NIES
in uw elleboog en gebruik PAPIEREN ZAKDOEKJES.
Houd anderhalve meter afstand van elkaar.
Volg de aangegeven looprichting binnen de kerk.
Ontsmet uw handen bij binnenkomst.
KOREN MOGEN NIET ZINGEN. De cantor(s), indien aanwezig, staan
op minimaal 6 meter afstand van de mensen en elkaar.
Als parochianen samen bidden is prima maar het zingen mag niet
tijdens de viering. Er zijn daarom dus geen misboekjes en
zangbundels aanwezig. Alleen de cantor(s) mogen zingen.
Alleen de voorganger en de lector zijn op het priesterkoor aanwezig,
dus geen misdienaars en acolieten.
Wens elkaar alle vrede toe maar geef elkaar geen hand. Vriendelijk
een buiging maken kan namelijk ook.
Het offeren van geld is een groot goed, er staat een offerblok achter in
de kerk om uw bijdrage aan de collecte te leveren, maar raak deze
niet aan.
U kunt met huisgenoten bij elkaar zitten maar bij alle anderen neemt u
anderhalve meter afstand in acht.
Ga niet zitten op plaatsen die zijn afgesloten.
Ga thuis naar het toilet. Toiletten kunnen alleen in noodgevallen
gebruikt worden. Als toiletten worden gebruikt, zal daar iemand voor
aanwezig zijn die na elk toiletbezoek het toilet en de ruimte ontsmet.
Na de viering zullen de plekken waar mensen hebben gezeten worden
ontsmet en het kerkgebouw gelucht.
In tegenstelling tot het protocol van de Nederlandse bisschoppen
hebben de parochiebesturen besloten dat er geen koffie mag worden
geschonken na de viering. Dit omdat we toch vaak spreken over een
kwetsbare groep en de anderhalve meter afstand moeilijk te
organiseren is.
Word niet boos of chagrijnig vanwege de spelregels die er zijn, maar
wees blij dat we weer samen het geloof mogen vieren.

DANK VOOR UW MEDEWERKING
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Hoe gaat het met DE SCHOLE en PROGGIEHOES?
Corona gooide ook roet in het eten voor de dorpshuizen. Net als de
horeca, moesten deze de deuren sluiten. Geen feestjes, geen
evenementen, geen (sport)verenigingen die na de training nog even
gezellig samenkomen. Het viel allemaal weg.
Hoe gaat het nu met ’t Proggiehoes in Beckum en De Schole in Oele?
Wat hebben de beheerders in deze periode gedaan? Hoe hebben zij
zich voorbereid op de tijd die nu komen gaat? Kunnen ze alles via de
richtlijnen weer opstarten? Tijd om eens te informeren.

De Schole in Oele – Irma Wegdam
Buurthuizen moesten in maart per direct sluiten. Geplande feestjes
werden afgezegd en (sport)verenigingen konden geen gebruik meer
maken van de faciliteiten. Hoe was dit voor de beheerders? En hoe
was de reactie van de mensen die het aangingen?
Voor ons als beheerders was het vervelend dat de Schole per direct dicht moest.
Wij hebben alle mensen moeten afbellen. Voor de mensen die er mee
geconfronteerd werden was dit bijzonder vervelend, maar ze hadden er wel
begrip voor.
Hebben jullie als beheerders extra werk gehad om de eerste
dagen/weken alles onder controle te krijgen/houden?
Wij hebben alle afspraken telefonisch moeten annuleren. De meeste mensen
namen zelf contact met ons op. Wij als beheerders vonden het fijn dat de
mensen begrip hadden voor deze vervelende situatie.
Hebben jullie in die periode onderhoudswerkzaamheden binnen of
buiten uitgevoerd?
Ja, wij hebben ervoor gezorgd dat de Schole er niet verlaten bij lag.
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Voorraden hebben houdbaarheidsdata. Hoe hebben jullie dit
aangepakt?
De aangebroken voorraden hebben we helaas moeten opruimen. De
onaangebroken voorraden die aan datum waren, zijn onderling verdeeld. De
bierfusten hebben we in overleg met de leverancier terug kunnen leveren.
Vanaf 1 juni mogen buurthuizen weer open, maar onder voorwaarden
en nog niet gezellig nazitten aan de bar. Wat hebben jullie allemaal
moeten doen om weer open te gaan?
We hebben de Schole weer opgefrist en de opstelling qua stoelen en tafels op
1.5 m ingedeeld. De Schole is nu open voor vergaderingen en dergelijke. De bar
is helaas nog gesloten.
Hoe houden jullie het contact met de (sport)verenigingen die gebruik
(willen)maken van het gebouw?
Het contact met de (sport)verenigingen verlopen persoonlijk of telefonisch.
Hoe zien jullie de toekomst van De Schole/Proggiehoes en
buurthuizen in het algemeen?
De toekomst van de Schole zien wij goed tegemoet. Het zal even duren voor
dat alles weer “normaal” zal worden.
Nog een laatste nabrander?
We moeten het samen doen!

’t Proggiehoes in Beckum – Marianne ter Bekke
Buurthuizen moesten in maart per direct sluiten. Geplande feestjes
werden afgezegd en (sport)verenigingen konden geen gebruik meer
maken van de faciliteiten. Hoe was dit voor de beheerders? En hoe
was de reactie van de mensen die het aangingen?
Eigenlijk hebben wij hiermee geen problemen gehad. De verenigingen hebben
zelf al gelijk de beslissing genomen om de activiteiten naar aanleiding van de
lockdown af te lasten. Ditzelfde geldt voor de mensen die een reservering voor
een feestje hadden staan.
Hebben jullie als beheerders extra werk gehad om de eerste
dagen/weken alles onder controle te krijgen/houden?
We hebben in eerste instantie gekeken voor de korte termijn. Te denken aan
voorraad, koeling, was en schoonmaak.
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Hebben jullie in die periode onderhoudswerkzaamheden binnen of
buiten uitgevoerd?
Doordat wij met vrijwilligers werken, was het niet mogelijk om werkzaamheden
in ‘t Proggiehoes uit te voeren. Wel heeft Ottink Schilderwerken de buitenkant
van ‘t Proggiehoes onder handen genomen.
Voorraden hebben houdbaarheidsdata. Hoe hebben jullie dit
aangepakt?
Door wekelijks in te kopen, was er bij ons geen grote voorraad aanwezig. Wel
zijn er een aantal voedingsmiddelen uit de koelkasten gehaald en de boel
schoon gemaakt.
Vanaf 1 juni mogen buurthuizen weer open, maar onder voorwaarden
en nog niet gezellig nazitten aan de bar. Wat hebben jullie allemaal
moeten doen om weer open te gaan?
Wij hebben besloten, gezien de complexiteit van het gebouw en de grote groep
gebruikers die in de risicogroep vallen, ‘t Proggiehoes tot na de zomervakantie
gesloten te houden.
Hoe houden jullie het contact met de (sport)verenigingen die gebruik
(willen) maken van het gebouw?
We hebben alle vaste gebruikers van ‘t Proggiehoes per mail op de hoogte
gebracht. Tevens is er via de website beckum.nl en de Facebookpagina
aandacht aan besteed. Mensen weten ons bij vragen wel te vinden.
Hoe zien jullie de toekomst van De Schole/Proggiehoes en
buurthuizen in het algemeen?
In het algemeen gezien voorziet ‘t Proggiehoes in een behoefte binnen Beckum.
Dit zal zeker in de toekomst zo blijven. Hoe een en ander in de 1,5 meter
samenleving invulling zal vinden, is nog even puzzelen, maar dat komt vast
goed.
Nog een laatste nabrander?
Wij hopen dat iedereen deze lastige tijd goed en gezond doorstaat en dat we
na de zomervakantie vol goede moed er met elkaar wat van maken.

Bernadette Morskieft
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Vervolg datumbank
Vakanties basisschool de Bleek schooljaar 2019-2020
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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ZONNEBLOEMLOTEN VERKOOP 2020
Wij als vrijwilligers van de Zonnebloem, kunnen dit
jaar in verband met de Coronacrisis geen
loten verkopen bij u aan de deur.
Toch willen we iedereen graag de
gelegenheid bieden om loten te kopen.
Van elk verkocht lot gaat een bedrag van €1,50 naar onze eigen
afdeling. Hiervan kunnen wij weer activiteiten organiseren of bij onze
gasten een attentie brengen. Draagt u de Zonnebloem een warm hart
toe en wilt u wel loten kopen, dat kan als volgt:
Stuur een mail naar marianjannink@hotmail.nl met uw naam, adres en
gewenste aantal loten. Maak het bedrag over op rekening
NL06RABO 0397 5198 18 ten name van Zonnebloem Beckum
o.v.v. “loten”. Na ontvangst van uw betaling ontvangt u de loten thuis.
(Of bel: Truus Kamphuis: 06-10304973 of Els Harink: 06-41733419)
Loten kosten:
per stuk € 2,00 - 5 stuks € 10,00 - 10 stuks € 20,00

Bij aankoop van 5 of meer loten ontvangt u een waardebon voor een
bos zonnebloemen, af halen of te plukken op het zonnebloemenveld bij
fa. Kamphuis, vanaf 15 augustus.
De Zonnebloem, WEER ZONNEBLOEMEN
Langzaam wordt de draad weer opgepakt. Onze vrijwilligers mogen
weer op huisbezoek, met extra voorzichtigheid en op 1,5 meter
afstand.
De komende tijd zullen er door Corona nog geen activiteiten van de
Zonnebloem plaatsvinden. Wel heeft de fam. Kamphuis weer
zonnebloemen gepoot.
De verkoop hiervoor gaat wel door tijdens de oud papier actie op 15
augustus a.s. Of u mag evenals voorgaande jaren zelf
zonnebloemen plukken.
Blijf gezond, en geniet van de kleine dingen en mooie momenten!
De Zonnebloemvrijwilligers van Beckum
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WAT WE DEZE ZOMER EN NAZOMER MISSEN!

Vorig jaar nog dat genieten bij die unieke Muiter-feestweek

En wat te denken vd Pinksterfeesten met het befaamde Gek in’Drek?

En het hard-loopevenement Lus van Beckum?
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Pracht programma Volksfeesten Oele 1972, dat was toen….

Oorverdovende stilte op het Ossenveeld!
Dat kun je wel stellen. Het Pinksterweekend stond sinds jaar en dag in
het teken van de Pinksterfeesten Beckum. Vanaf vrijdagmiddag met de
seniorenmiddag, Beckumer feestavond-kinderfeesten -vogelschieten-MX
Air time-veel muziek-kermisattracties en Gek in Drek. Alle registers
werden opengetrokken door jong en oud. De stichting Zomerfeesten
Beckum moest tot haar leedwezen dit jaar in de algehele corona malaise
de stekker uit het stopcontact trekken. Geen feesten, lege Ossenveeld
locatie en oorverdovende stilte aldaar… volgend jaar beter!
BBB REDACTIE

Vanaf elke dinsdag 19 mei in Beckum :
EEN SLAGER OP HET KERKPLEIN, NAAST DAGELIJKS DE VISTRUCK!
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SEIZOENAFSLUITING TVO1 VOETBAL debuutjaar in
de 3e klasse

Gedeelde 5e plaats, unieke prestatie in de Beckumer
voetbalgeschiedenis!

Tevens afscheid van Colin Verberne, die zijn geluk beproeft bij sv Delden en
Nick Ottink, die na 10 jaar en 2 titels(!) bij TVO1 naar sv.Rekken verkast en in
een zaterdagteam recreatief gaat spelen.
Hieronder heeft scheidende coach Tonnie Sigger het woord. Na 2 jaar samen
met trainer Leo ter Haar, heeft hij 5 jaar aan de zijde van trainer Danny Ottink
(links) het succesvolle 1e team begeleid. (Op deze foto verder 2e aanvoerder
Maik Ottink en Colin Verberne).
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Speciale PITAMIENTJES editie
Een kijkje in de toekomst met groep 8. Op de volgende twee vragen
hebben de kinderen antwoord gegeven. Naar welke school ga je
volgend jaar en wat wil je later worden.

Leela: Ik ga volgend jaar naar het SvPO. Ik doe HAVO ,ik heb er best
wel veel zin in maar ook weer niet want ik ga deze school wel heel erg
missen. En ik wil later graag dierenarts worden.
Morris: Ik ga volgend jaar naar Bataafs Lyceum. Ik doe Havo/Vwo ,ik
heb er redelijk veel zin in maar ik ga mijn vrienden wel missen. Maar het
is ook wel weer leuk om andere kinderen te leren kennen, en ik wil later
denk ik straaljagerpiloot worden.
Scott: Ik ga naar het Bataafs Lyceum en mijn niveau is VWO
Gymnasium. Ik wil misschien iets met industrieel ontwerpen doen. Ik
heb best zin in de middelbare, maar ik ga mijn oude klas wel erg missen.
Sven: Ik ga naar Twickel Delden en mijn niveau is BBL/KBL ik zit in een
klas van BBL/KBL/ Tl. Ik wil later mijn vaders werk overnemen Auto
Asbroek. Ik heb er wel zin in om naar de middelbare school te gaan,
maar ga dan wel mijn oude school missen.
Jelle: Ik ga naar Bruggertstraat in Enschede en ik ga VWO doen en ik
doe extra business school. Ik heb geen idee wat ik later ga worden het
is nog wel afwachten. Ik ga wel vrienden missen maar ik heb ook wel
weer zin om meer mensen te kennen en Business school te doen. Maar
ik ga deze school wel missen.
Jelmer: ik ga naar Delden en mijn niveau kbl tl ik heb wel zin om naar
de middelbare te gaan. En ik ga deze school wel missen. Later word ik
bouwvakker. Werken met stenen, hout,
Daphne: Ik ga naar het Assink in Haaksbergen mijn niveau is havo maar
ik kom in havo-vwo klas. Later wil ik graag iets met acteren doen, want
ik zit nu zelf op musical. Ik ga mijn vrienden wel missen. Toch heb ik wel
zin om nieuwe mensen te leren kennen. Gr Daphne
Iris: Ik ga naar Twickel Delden ik ga TH doen. Wat ik later worden wil
weet ik eigenlijk nog niet. Dat ga ik nog uitzoeken.
Youri:ik ga naar het Zonecollege in Enschede mijn niveau is bbl kbl maar
ik kom in bbl te zitten ik wil graag mijn vaders werk overnemen want dat
lijkt me wel leuk ik ga de school wel missen.
Cloë:Ik ga naar het Zonecollege in Enschede op het niveau BBL en in de
klas BBL/KBL
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en ik wil later iets met dieren gaan doen en misschien iets met kleine
kinderen want ik doe zelf ook al veel met kleine kinderen en dat zou ik
wel willen voortzetten maar het lijkt mij ook wel leuk om iets met kleine
kinderen te gaan doen
Milan: ik ga naar het Assink en mijn niveau is TL/HAVO. Ik wil later de
boerderij van mijn vader overnemen en nog iets erbij maar dat weet ik
nog niet. Ik heb er wel veel zin om naar de middelbare school te gaan
maar ga mijn oude klas en de school ook zeker missen.
Kim: Ik ga naar het SVPO en mijn niveau is HAVO. IK wil later dierenarts
worden. Ik heb er veel zin in maar ik ga deze school ook heel erg missen.
Britt: Ik ga naar Twickel Delden en mijn niveau is KBL/TL en ik wil later
iets met kleine kinderen doen bijv. kleuters of kinderopvang! Ik heb
super veel zin om naar de middelbare te gaan.
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De kinderen van groep 8 nog een keer bijeen bij de school… uitvliegen
en op weg naar de toekomst!

>> Het TVO Gilde bestaat 20 jaar! <<
Zo tijdens deze memorabele tijd van ‘het nieuwe normaal’ moeten we even aandacht
vragen voor een aspect, dat zeker ieders aandacht verdiend. In 2000 werd de aanzet
gegeven tot het oprichten van Het TVO Gilde.
Gewoon spontaan ontstaan in de bestuurs-gelederen van TVO. Gevormd door
bestuurs- en commissieleden en andere betrokken TVO ers. Die graag via een jaarlijkse
bijdrage steun willen geven aan een donatie van een nuttig doel voor de sv. TVO.
En in de afgelopen 20 jaar zijn vele tientallen verzoeken vanuit de afdelingen tot
materiële steun gehonoreerd!
Het TVO Gilde heeft in 20 jaar op veel fronten financiële steun gegeven aan alle
afdelingen. Straks na de najaarsvergadering van TVO omni kunnen weer wensen in
stemming worden gebracht! We zijn trots op TVO en op de TVO Gildeleden die jaarlijks
zorgen voor extra impuls voor de sport!!!
En zomaar een idee; Wie weet, kan dat dit najaar nog eens onderstreept worden.
Als we straks het nieuwe pad vanaf de kleedkamers naar het hoofdveld gaan
doneren en HET TVO GILDEPAD gaan noemen? Ik zou zeggen TVO Gildeleden, denk
er over na…
Gildevoorzitter Jan Ottink
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De doodstrijd van een grassprietje…

Het is al voor het derde achtereenvolgende jaar hetzelfde liedje. Leek in het
voorjaar een voorspoedige tijd voor de grasprietjes aan te breken, gooide
langdurige droogte weer roet in het eten; dus ondergang voor menig sprietje.
En de verzamelnaam voor sprietjes is logischerwijze gazon. Dat had de pientere
lezer wel in de smiezen. Ook op de sportvelden van hetzelfde laken een pak. Er
viel bijna niet tegen te sproeien. Alle leuke weerpraatjes ten spijt, was het weer
raak na een natte periode in maart met geregelde mis-voorspellingen. Ja, er
zouden fikse buien komen, ja de natuur zou met forse teugen alle regen
opslurpen. En ja, weercodes kregen alle kleuren, geel, oranje tot rood, toe maar.
Maar voor de grassprietjes viel wekenlang niets te slurpen. Het was weer een
ware doodsstrijd. En toen ineens kreeg oppergod Pluvius van bovenaf
mededogen. Na ruim acht weken nijpende droogte werd de kraan ineens
opengedraaid. En de overgebleven kreperende grassprietjes slurpten de regen
als manna uit de Bijbeltijd op. Dat was 4 juni, toen ook de temperatuur van 28
graden binnen een dag daalde tot 16 graden, toe maar. Vervolgens weer een
week afzien met droogte waarna de befaamde weercodes de plank opnieuw
missloegen. Codes oanje/geel voor de hele zaterdag; massa’s regen in het hele
land. Maar die regen kwam pas zondags en overviel de schrijver dezes. Met
bakken regen draaide Pluvius de kraan weer open, zo’n 2 ½ uur volle bak. Ik
pakte gehuld in korte broek en dun T-shirt de fiets, gooide de kop in de regen
en peddelde huiswaarts, de regenplassen trotserend. Drijfnat, doorweekt tot op
het vel. Maar wat kon dat schelen, ik was toch geen mietje? En bovendien, dit
was de redding voor het grassprietje .
Knitto

SPREEKUUR GEZONDHEIDSPOST BECKUM IN DE PASTORIE
ARTS: (Henny de Hartog)
(op afspraak 074-2555430)
MAANDAGMIDDAG
DONDERDAGOCHTEND
VRIJDAGMIDDAG
Tussen 08.00 en 10.00 uur kunt u bellen voor

: 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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