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

ADVERTENTIES

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

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 2021 OP;
27 jan, 24 feb, 24 mrt, 28 apr, 26 mei, 23 jun, 22 sep, 27 okt, 24 nov, 22 dec.
Inleveren kopij uiterlijk een week vóór de uitgave!
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Laatste Week Nieuws

Deze BBB uitgave is er een van een nieuwe start na de ingezette
versoepelingen omtrent corona. Een extra dikke zomeruitgave, ook nog
eens weer geheel met onze eigen vertrouwde ploeg vervaardigd!
Er gaat weer van alles gebeuren er is weer veel te melden over
allerhande ontwikkelingen, meningen en verslagen in ons dorp. Waarbij
ook de trieste mededeling dat ons aller sportvriend en dorpsgenoot René
Veldhuis is overleden… Kortom; we gaan onverdroten door met het
informeren over Beckumer- en andere zaken in deze juni BBB!!!
Want BBB Blijft Boeien…
Tenniskampioenen van ons eigen toernooitje georganiseerd door Bas Dielis
tennisleraar, zaterdag 12 juni... daarna afgesloten met een drankje en hapje.

DEZE MAAND… in één volzin
De oranjegekte grijpt weer onontkoombaar om zich heen door de
hausse aan opzwepende tv spotjes waar iedere bekende
Nederlander zich als oranje vermomde pias presenteert en
Nederland zowaar opende met 2x winst tegen middenmoters
maar waarbij de onterechte overdreven bejubeling van ene Depay
– met tatoeages van top tot teen inclusief een grote leeuwenkop
op de rug – vooral die 2e partij een aanfluiting was met tig keer
balverlies, maar ach, wat zou het… we kunnen in Beckum weer
best relativeren na het dieptrieste overlijdensbericht van afgelopen
week…
DE VOLGENDE BBB VERSCHIJNT WOENSDAG 22 SEPTEMBER 2021
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LAATSTE WEEK NIEUWS ,
INHOUDSOPGAVE
BASISSCHOOL DE BLEEK EN DE TOEKOMST
GESLAAGDE SPORTMDDAG TVO JEUGD
SLAGERIJ DE HOEVE DONDERDAGS OP MARKT BECKUM
INSPIRATION, KOOR UIT BOEKELO
COMEBACK LUS VAN BCKUM
MUITERWEEK? NEE MUITER VIERDAAGSE
PITAMIENTJES, JEUGD AAN HET WOORD
NIEUW MIXTOERNOOI TVO WAS SUCCES
PROJECT VEILIG BUITENGEBIED
DRUK VAN BECKUM NIEUWE VOORZITTER EN TOEKOMST
LUK AKKEFIETJES, H.HARRY
NIEUWE HORECA BECKUM, WARD IS DE NAAM
INFO GEVRAAGD OVER OORLOGSGEBEURTENIS
SPORTCLINIC BECKUMER KINDEREN
ZOMERKIEKJE IN DE NATUUR
“PRECIES 88 JAAR GELEDEN WERD TVO OPGERICHT”
WAT IS’T WAT, KRITISCH LUCHTIGE COLUMN
OEFENPARTIJ VOETBAL TVO – HOEVE VOORUIT 5-1
TWINTIG VOORZETTEN OP IRMA TEN DAM
VROUW ACTIEF BECKUM ACTIVITEITEN
IN MEMORIAM RENE VELDHUIS
BEPERKTE OPENING PROGGIEHOES
VOLKSFEESTEN OELE
TVO BESTUUR; UPDATE TVO VELDEN EN WONINGBOUW
OUD IJZERACTIE
WAT DE POT SCHAFT EN AUTOMAATJE
WEEKENDVIERINGEN BECKUMER KERK en DATUMBANK
DEZE MAAND IN EEN VOLZIN

DANKBETUIGING
Hartverwarmend waren de vele blijken van medeleven na het zo plotseling
overlijden van mijn man, onze vader en opa Jan Ottenschot.
Hij genoot nog volop van het leven en wij van hem. De vele kaartjes, bloemen
en bezoekjes hebben ons enorm goed gedaan. Hiervoor onze hartelijke dank.

Rikie Ottenschot, kinderen en kleinkinderen
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De Bleek, dorpsschool in Beckum
voor nu en voor later
De ouders van onze school hebben onderstaande informatie al
eerder gekregen. Wij brengen ook graag de bewoners van
Beckum op de hoogte. Ondertussen worden de plannen steeds
praktischer en denkt ook de leerlingenraad al mee over
bijvoorbeeld de inrichting van de hal. En dat wordt mooi!

Het zal niemand ontgaan zijn dat de stagnerende woningbouw in
Beckum direct gevolgen heeft voor het aantal leerlingen bij
basisschool De Bleek. De krimp in het leerlingenaantal is al enige
tijd gaande. Vandaar dat de directie van de school meer dan
geïnteresseerd is in de ontwikkeling van mogelijke woningbouw;
wetende dat dit van groot belang is voor het in stand houden van
onze school.
Gelukkig wordt de woningbouw voortvarend opgepakt door de
jongeren van Beckum. Dit zal echter geen direct effect hebben op
de groei van het leerlingenaantal bij De Bleek. Allereerst zal het
nog even duren voor de eerste woningen gerealiseerd zijn.
Vervolgens zal dit niet gelijk tot een toename van het
leerlingenaantal leiden. Bovendien is het aantal geplande
woningen te klein om weer groei in het aantal leerlingen te kunnen
verwachten.
Wat betekent dit?
Er zijn meerdere gesprekken gevoerd met de wethouder Claudio
Bruggink en ons bestuur. De conclusie van deze gesprekken is, dat
er breed draagvlak is voor het behouden van een kwalitatief goede
dorpsschool in Beckum.
Echter, een school met ongeveer 70 kinderen moet anders
vormgegeven worden dan een school met bijv. 200 leerlingen.
Voor een kleine dorpsschool is het organisatiemodel
vanzelfsprekend anders. Bij een aantal van 70 kinderen kun je de
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8 leerjaren niet over 8 groepen verdelen. Wij zullen onze school
dan ook anders moeten inrichten.
Uiteraard hebben wij op dit proces geanticipeerd en zijn wij op
zoek gegaan naar een onderwijsorganisatie-model dat bij de Bleek
past; voor nu, straks en later.
Hoe nu verder?
In het schooljaar 2019-2020 hebben we de eerste stappen gezet in de
ontwikkeling naar een ‘Groene Bleek’. Het buiten onderwijs wordt al op
een fantastische wijze vorm gegeven. Voor ons was dit een mooie
beginstap. Dit zal dit schooljaar beloond worden met een certificering
van ons Buiten Onderwijs.
We starten volgend schooljaar en de toekomstige jaren met 3 groepen,
waarbinnen wij ons onderwijsaanbod vorm gaan geven. In de basisgroep
zitten leerlingen van 3 leerjaren bij elkaar. Dit biedt de mogelijkheid om
gezamenlijk aan de slag te gaan met creatieve vakken, muziek,
gymnastiek en de zaakvakken. De leerlingen zullen vanzelfsprekend
instructie krijgen die hoort bij hun ontwikkelingsniveau en het leerjaar
waarin zij werken. De nadruk ligt hierbij vooral op de basisvakken
rekenen, taal en lezen.
Voor de kinderen kan dit een prachtige stimulans zijn. Er wordt een appèl
gedaan op probleemoplossend leren denken, verantwoordelijkheid
nemen, samenwerken en nog meer competenties, waar ze in hun
verdere leven hun voordeel mee zullen doen.
ICT zal een belangrijk hulpmiddel zijn. We zijn inmiddels gestart met een
programma waardoor de leerkracht razendsnel inzicht krijgt welke
kinderen instructie nodig hebben. En dat de lesstof goed aansluit bij het
niveau dat het kind aankan.
De school in Beckum blijft! Het zal een inspirerende, kwalitatief goede
school blijven, waar kinderen ruimte krijgen om te leren, te ontdekken
en te doen. Waar kinderen met veel plezier naar toe gaan en voorbereid
worden op hun toekomst.

Wij hopen u in het nieuwe schooljaar snel uit te mogen nodigen om u te
vertellen en vooral te laten zien hoe De Bleek werkt.
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‘GESLAAGDE
SPORTMIDDAG
TVO JEUGD’
Sportinstuif bij TVO voor de jeugd in Beckum, het kon weer. Na de
eerdere afgelasting vanwege de nog heersende corona-ellende werd
zaterdag 29 mei onder fraaie weersomstandigheden door de jonge TVO
kroost enthousiast gesport op het nieuwe veld. De jeugd, ouders én de
leiders/leidsters genoten; sport bedrijven met winnen, verliezen en
genieten; het kon weer bij TVO.
Simone de Wit deed het volgende verslag!
‘Zeskamp TVO jeugd
Zaterdag 29-05-21 was er eindelijk weer wat reuring op het TVO
sportcomplex. De activiteitencommissie organiseerde een zeskamp en
daar hadden de kinderen uit Beckum wel zin in. Ruim 60 kinderen
stonden om 15 uur paraat.
Het zonnetje scheen, de organisatie was er klaar voor evenals alle ouders
die hielpen. Maar vooral alle kinderen hadden er zin in. Groepen van jong
tot oud gemengd, de een nog fanatieker dan de ander. Iedereen kreeg
een kleur in de haren gespoten door Annemiek. Ook de leiding kwam
daar niet onderuit!! Drinken, chips, fruit en snoep mochten natuurlijk
niet ontbreken! Leuke spellen, voor elk wat wils. Met als afsluiter een
spetterende estafette!!
Wij als organisatie willen alle ouders bedanken die meegeholpen hebben!
Ook Michel wordt bedankt voor het halen van de materialen.

Het winnende team de blauwe kids met Boet, Twan, Duncan, Jahmela,
Sanne, Tieme, Dustin en leider Stefan
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Hieronder enkele actie foto’s

Namens de TVO activiteitencommissie, Elise, Ilse, Christel, Annemiek, Anne
Marie en Simone

Slagerij de Hoeve laat weten;
Wij staan VANAF HEDEN ELKE DONDERDAG op de markt in Beckum
van 10.00 tot 15.00 uur. voor iedere klant een grillworst gratis!

MARKWAGEN 06-42877008
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KOM ZINGEN BIJ INSPIRATION
Na een lange lockdown popelen we om op 18 augustus weer fris van
start te gaan met ons koor. Uiteraard volgens de regels van het RIVM.
Zing je graag en zou je wel in een koor willen zingen, dan is dit je kans!
Wij zijn namelijk op zoek naar vrouwen én mannen om ons koor te
komen versterken.
Ons repertoire bestaat uit popnummers, ballads en musicalnummers die
wij in onze optredens ten gehore brengen.
Wil je meer van ons weten bezoek dan eens onze website : www.koorinspiration.nl en kom gerust eens kijken op een repetitieavond waar je
ook mee mag zingen.
We repeteren iedere woensdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in
Momentum aan de Beckumerstraat 167 in Boekelo.
Stuur een mailtje naar : inspirationboekelo@gmail.com
We hopen jou te kunnen verwelkomen binnenkort!
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Comeback Lus van Beckum
Wij hebben goed
nieuws te melden!!
Gezien de versoepelingen
en de nog te verwachten
versoepelingen in deze
Corona crisis hebben wij
een datum geprikt voor
De Lus van Beckum
2021!
Op ZATERDAG 6 NOVEMBER zijn wij voornemens (indien de dan
geldende Corona regels dit toelaten) dit geweldige evenement
wederom te laten plaatsvinden. Noteer dus vast deze datum en nadere
informatie volgt zo spoedig mogelijk.

MUITERWEEK?

Nee, Muiter Vierdaagse 2021
Beste dames en heren!
De Coronamaatregelen worden steeds soepeler en er wordt er flink
op los gespoten. Dit is ons bij de muiters zeker niet ongezien
voorbijgegaan, en wij zijn daarom druk bezig met de voorbereidingen!
Ja jullie lezen het goed, dit jaar is er gewoon weer een Muiterweek,
of zoals we het dit jaar noemen “de Muiter Vierdaagse”
Dit
betekent 4 dagen feesten,. We hebben een hoop gezelligheid en
gefeest in te halen van vorig jaar dus we hopen jullie allemaal 6, 7, 8
en 9 augustus weer te zien!
Dus zet jezelf op aanwezig en zet het in je agenda!
(zie het volledige programma op facebook!)
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Pitamientjes, de jeugd aan het woord!
In deze BBB dit keer Noéll Hadderingh aan het woord. Onder het genot van
een beker chocolademelk hebben wij gezellig gekletst. Noéll staat op de foto
op haar favoriete plek in of om de school. Veel leesplezier.
Stel je eens voor; naam – leeftijd – welke groep:
Ik ben Noéll. Ik ben nu nog 12 jaar want ik ben 30 juli jarig. Ik zit in groep 8.
Wat is jouw favoriete plek op school?
Dat is het voetbalveld. Je kunt daar lekker sportief doen en met elkaar
voetballen. Dat vind ik leuk!

Hoe ga jij meestal naar school, en moet je ver?
Ik ga meestal op de fiets naar school. Ik moet ongeveer 4 kilometer fietsen.
Als ik terug fiets, fiets ik vaak samen met Janne Assink en heen fiets ik vaak
met Marli Hoogendoorn. Haar broertje (Siem) fietst dan ook met ons mee.
Het is wel gezellig om samen te fietsen.
Jij zit nu in groep 8. Hoe vind je het om van school te gaan?
Ik vind het wel leuk want ik zit al 9 jaar op deze school. Ik vind het ook wel
stom want het is ook wel een hele leuke school.
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Je gaat naar ‘t Assink in Haaksbergen. Waar verheug je je op?
Ik verheug me op een iets grotere school. Het lijkt mij leuk om nieuwe
mensen te ontmoeten. Ook na school ga ik leuke dingen doen. Ik verheug me
niet zo op het huiswerk ;-)
Wat vind je leuk aan De Bleek?
Ik ken iedereen omdat het zo klein is. Dat vind ik fijn. Het schoolplein is heel
groot. En mijn vrienden!
Wat wil je later worden?
Ik heb geen idee!
Welke hobby’s heb je?
Ik zit op handbal. Ik vind het ook heel leuk om mijn kittens te verzorgen.
Daarna verkoop ik ze. Dus als u een lieve kitten wilt, dan kunt u mij altijd
vragen.
Wat is jouw lievelingseten?
Ik vind wel veel dingen lekker maar patat is toch wel het lekkerst.
Jij zit ook in de leerlingenraad van school. Hoe vind je dat?
Leuk omdat we samen dingen mogen verzinnen voor school. Wij hebben een
heel mooi watertoestel uitgezocht. Deze wordt hopelijk snel geplaatst. De
school wordt in de zomervakantie een beetje verbouwd. De leerlingenraad
mocht meedenken over de inrichting. De “werkhuisjes” hebben wij bedacht.
Wel jammer dat ik nu net van school ga. Maar ik kom wel een keer kijken.
Wil je zelf nog iets vertellen?
Van mijn klasgenoten moet ik zeker iets vertellen over de textiel race waar
groep 7 en 8 van basisschool De Bleek aan meedoet. Als u kleding heeft
gebracht, vinden wij dat heel fijn.

Dank je wel voor dit leuke gesprek. Wij hebben jou iets beter leren kennen.
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Nieuw MIXTOERNOOI TVO doorslaand
succes!
Een week na het jeugdevenement van TVO mochten
ook de senioren van TVO
voetbal ‘de wei weer in’.
En het laat zich raden; de
stemming was opperbest en
naast de honger naar de bal
was het sociale aspect ook
waardevol. “Hé hé, we mogen
weer enne, hoe gaat het nu met
je na een 1 ½ jaar sportloos
seizoen?”
Kort-om
louter
opgewekte
gezichten.
De
organisatie had de zaakjes
goed geregeld. Een goed
mixtoernooi schema op 2
velden, kantine medewerkers
waren paraat, scheidsrechters,
commentator Tom. De organisatie memoreerde verder ‘Een
zeer geslaagd toernooi, met
veel deelname, leuk en sportief
voetbal en nadien erg gezellig.
Mede door medewerking van
Gijs te Lintelo/Thijs Asbroek en
bestuur TVO.’
In de finale won het team David
Beckum United
van VFL
Varretje met 2-1. Speler vd dag
werd, jawel, kranige nestor
Gerard Lelifeld!

Het terras zat gezellig vol bij de nazit op het Geertman pleintje, helaas was geen
foto vh. winnende team voorradig!
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Project VEILIG BUITENGEBIED
Beste lezer,
U heeft mogelijk onlangs al bezoek gehad van mijn collega’s op uw
erf. Mogelijk krijgt u nog bezoek. Schrik echter niet want we komen
alleen uit interesse.
De politie van Twente-Midden (gemeenten Hengelo, Borne,
Haaksbergen en Hof van Twente) is namelijk in maart 2021 gestart
met het project “veilig buitengebied”.

Ik zal u uitleggen wat dit project inhoudt en wat de politie hierin doet;
Sinds de vorming van de nationale politie vind ik dat de politie het zicht
en contact een beetje is verloren met betrekking tot het buitengebied.
De lokale politiebureau werden door bezuinigingen gesloten en men
moest meer gecentraliseerd werken. Hierdoor verllor men in het
algemeen het contact met de lokale bewoners. Middels het project
proberen wij hierin een kleine kentering te maken. In maart 2021 zijn
we uiteindelijk gestart met het project. Het doel was om alle bedrijven
in het buitengebied fysiek te bezoeken. Dit gaan we doen om meer zicht
te krijgen in de landelijke gebieden, kennis maken met de
plattelandslieden en eventuele aanwezige criminelen in het buitengebied
te verstoren.
De afgelopen jaren zijn wij als politie niet meer zo zichtbaar in de
buitengebieden als gewenst. We zien daarnaast de laatste jaren een
zichtbare verschuiving van criminaliteit van de stedelijke naar de
landelijke gebieden. Als voorbeeld; in 2019 geen aangetroffen
kwekerijen in Bentelo à 2020 waren dit er 5!
Maar ook diefstal van navigatiesystemen uit tractoren, diefstal zitmaaiers
en insluipingen zijn aan de orde van de dag.
In de afgelopen 3 maanden zijn al ruim 500 van de 1200 adressen
bezocht. In bijna alle gevallen werden wij vriendelijk ontvangen en was
men trots op zijn/haar onderneming. Ik heb gemerkt dat in Twente de
noaberschap gelukkig zeer actueel is. Men kijkt naar elkaar om en is
betrokken. Buurtapps doen hun werk goed. Daar mag u trots op zijn
want dat is landelijk zeer zeker niet overal het geval.
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Wat we ook veel horen is dat de overheid zoveel regels oplegt wat het
ondernemen er niet makkelijk op maakt. De wisselende milieu-eisen
waaraan men moet voldoen slaan uit de pan. Het wordt er allemaal niet
makkelijker en leuker op. Hier hebben wij zeker begrip voor.
Tot slot; we zien een langzame verschuiving van criminele activiteiten
vanuit het zuiden richting het noorden. Men is op zoek naar leegstaande
schuren/stallen voor diverse criminele activiteiten. Men komt met grote
bedragen over de brug. Hoe aanlokkelijk het ook is, ga niet met deze
lieden in zee. Noteer kentekens en geef het aan mij door. Eenmaal
beland in een crimineel circuit, daar kom je niet makkelijk uit.
Bedreigingen en afpersingen zijn dan orde van de dag. U kent vast wel
de verhalen….
Met vriendelijke groet,

Arjan Prins Wijkagent Hengelo-Zuid, Haven, Beckum en Oele

STICHTING DRUK VOOR BECKUM

met nieuwe voorzitter, plannen
en kijken in de toekomst

Het kon weer… alhoewel het beoogde afstand houden wel enige
moeite kostte. Maar door de aangekondigde verdere versoepeling van
samen bijeen voor een vergadering en daarbij het feit van 2x
gevaccineerd te zijn bij de meesten, werd er vergaderd door het
bestuur van de Stichting Druk voor Beckum.

Na alle sociale gesprekken over de inns en outs die de laatste tijd
persoonlijk beleeft waren, werden zaken gedaan.
We schrijven woensdag 26 mei, waar de voorzitterswisseling dan
formeel zijn beslag kreeg. Egbert Pasman gaf de scepter over aan Rita
Despotovic ‘Het was een mooie tijd met deze club maar het werd ook
tijd om de jongere generatie het roer over te geven’. Rita dankte Egbert
voor zijn 9 ½ jaar kundige leiding van de Stichting Druk voor Beckum
en overhandigd hem een fles met geestrijk vocht en dat is nooit te
versmaden! ‘Egbert Pasman was al die jaren bij uitstek de
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representatieve verbindingsman tussen de stichting en rest van de
Beckumer samenleving‘. Aldus de conclusie vd. aanwezigen.
Rita Despotovic leidde de vergadering vervolgens met verve.
Door de corona beperkingen moest de maandelijkse uitvoering van
Beckum Beter Bekeken vanaf vorig jaar april deels dmv. uitbesteding van
het verzamel/ bindwerk gerealiseerd worden. Hetgeen onvermijdelijk tot
hogere kosten heeft geleid. Maar door de advertentieopbrengsten en
vrijwillige bijdragen van de BBB lezers is de financiële positie nog steeds
gezond te noemen.
In principe streeft men er naar om de volgende – juni - BBB uitgave weer
geheel in eigen beheer te vervaardigen. Dus met weer inschakelen van
de eigen verzamel- en bindgroep. Uiteraard zal individueel gevraagd
worden of er geen persoonlijke bezwaren meer zijn. Aldus kan men de
welbekende procedure weer hanteren met gezamenlijk koffiedrinken in
de pauze en gezellige napraat aan de bar.
Voor de continuïteit van BBB is het noodzakelijk om de redactie te
versterken. Een gemaakte analyse tussen huidige ‘BBB makers’
bevestigde de al eerder getrokken conclusie. Het draait allemaal nog
prima qua inhoud, maar met name de eindredactie behoeft meer
spreiding en ondersteuning qua taken. Bij onverhoopt wegvallen zal een
leegte ontstaan.
Toevoegen van periodieke schrijvers en vooral technische kennis op
gebied van digitale verwerking van teksten is gewenst. Enkele huidige
BBB betrokkenen zullen hierover in beraad gaan en hiertoe geschikt
geachte personen benaderen om daar invulling aan te geven. Zodat het
beeld van BBB up to date blijft en de kwaliteit gewaarborgd is.
Met het continu zoeken naar diversiteit aan nieuws in ons dorp en
daarover te publiceren met traditioneel een vleugje noodzakelijke
humor.. zodat BBB Blijft Boeien !

Redactie BBB
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Luk akkefietjes…
Waske en watergolm’n, dredloks, rastaköppe, permanent’n, vlech’n, bleek’n, koep heu’jkirn, koep strungtoef,
pauwstette, palmbeumke, hoondervear’n.
Dat hekke ommoal optelt bie de köppe van dat muziekvolk, dat
metdeed an’t leedjesgedoo laatst op den teevee. Keal nog is ne
moal wat was dat ’n hels en drok gedoo, ie kwaam oong’n tekot,
dat dea’j. En dan zaggie geregeld van die hittepetit’n met dee
merakels kotte rökskes, blote bil’n en deepe gleum’n… Dat kon ik
wal akkedear’n en keek mie de oong’ oet oonder ’t eapel schel’n,.
Mer oons Mina mopper’n dan en zea snibbig; ‘too, schel dee eapel
nig zo dikke of en doo dat schaarm oet. Dat minne gedoo hoof ie
nig nor te gloep’n’. Ach ja, zo gung dat dan.
Nee kiek, ik hoole wa van geneuglijke muziek en mag geane ‘n
accordeon deuntje heur’n op de radio. Of op ’t schaarm vrooger
ha’j Dütse leedjes. ‘Es gibt kein bier auf Hawai’ of ‘Junge komm
bald wieder’ van Freddy Quinn. (volngs mie is den Junge nooit wier
e kom’n, mer afijn….).
Dat döt mie denk’n an de leu die ton achter ne microfoon sto’n bie
’n leedjesgedoo (songfestival). Gewoon stoan, hoogoet twee
pass’n nor links en twee pas’n nor rechts. Nem noe de Spelbrekers
– strak pak an, heure strak in de scheiding - met ‘kleine kokette
Katinka; ‘bun ie verleegen misschien, loat noe ma efkes heel even
een glimp van oe wipneuske zien’. Dee muziek joa. Rechtewoad
mot het knettern met dee zangers, meespats keumpt meeste
gelüd dan van ’n computterbandje; pleebekken dus. Met van dee
springleu met butte van elastiek rollebollend d’r umhen asof ze
bie’t circus bunt. Ik har’t in’t begin oawer dee köppe met heure
van dat muziekvolk; hoo gekker hoo mooier, deenk ze zölf. Dat döt
mie honger krieg’n nor de tied da’w vrogger op’n trad gung met

Beckum Beter Bekeken, jaargang 43, nummer 6 2021
pagina 16

luk hoarvet of brilcrèèm in de heure met ne vette scheiding en’ in
nek’n hooge opschoar’n.
Merre; één dinge zal mie lange heug’n, dat zal’t. Den Hollandse
deelnemer - met dee pauwstette langs ’n kop - van dat
leedjesgedoo’n zat ‘n heel’n tied oawer broccoli en mecroni te
jammer’n. Mer ik werre dat hee nog ginne stroonk broccoli hef
verkoch. En puunt’n heffe ok hoaste nig kreeng…. Lekker puh…

HekselmesienHarry

BECKUM IS HORECAPAND RIJKER,
Ward is de naam!

Heb je het al gezien? Het voormalige restaurant King’s Wok is
grondig verbouwd. Een tevreden Maykel Mirza heet u welkom.
Maykel Mirza is de trotse ondernemer van Beckum Palace (voormalig
Annink Pot). Zijn Libanees restaurant Ward is geopend. Maykel zegt dat
daarmee een langgekoesterde wens in vervulling gaat. Binnen komen
twee feestzalen voor kleinere gezelschappen. De ene zaal is geschikt
voor ongeveer negentig personen, de ander voor ongeveer veertig a
vijftig personen. Deze twee zalen komen aan de kant van de rotonde.

Aan de linkerkant, in het voormalig zitgedeelte van King’s Wok, is een
Libanees restaurant gerealiseerd. Er is naar buiten toe uitgebouwd
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met een grote serre. Veel inwoners van Beckum kwamen dan ook
even kijken tijdens de open middag die Maykel georganiseerd had.
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Veelbelovende foto’s van het Ward interieur (tekst en foto’s Sternet)

Informatie oorlogsgebeurtenis

Persoonlijk bericht uit de geschiedenis van de 2e Wereldoorlog

“Ik ben op zoek naar informatie over mijn oom Cornelis Steffen, die
omgekomen is in Beckum op 18-02-1945. Hij was 17 jaar (Geb. 01-10-1928”
Hij was vanuit Rotterdam mijn oma achterna gegaan die op zoek was naar
voedsel.
Zit er iets in het archief over dit verhaal?”
Afzender Anton Pegels
Het Historisch Archief Beckum heeft geen gegevens hierover. Maar misschien
dat iemand deze naam iets zegt. Mocht dat inderdaad zo zijn, dan svp contact
opnemen met Ria Jannink tel. 06-12534277

Sportclinic
Op zaterdag 28 augustus organiseert TVO een sport clinic voor alle kinderen (vanaf 5 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 22
augustus) Graag tot dan!
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Zomerkiekje in de natuur…

Vijf TVO gymdames tijdens een wandeling door de Boekelose natuur
en rododendrons, vlnr. Margriet, Anny, José, Hannie en Marianne

‘Het is vandaag 6 juni 2021, exact 88 jaar
geleden DAT TVO WERD OPGERICHT’
Op het terras van het Geertmanpleintje werd na het mixtoernooi
gememoreerd; ´weet je wel dat het vandaag 6 juni exact 88 jaar
geleden is dat TVO werd opgelicht?’
Dat klopte dus als een bus, 6 juni 1933 was de oprichtingsdatum
van TVO. En dat was ook de reden van de BBB redactie om in het archief
te duiken. En we kwamen uit op het jaar 1983. Toen het 50 jarig TVO
bestaan werd gevierd, het mixtoernooi en jeugdsportdag bijzonder goed
verliepen, een aantal Beckumers de Enschede marathon liepen en een
succesvolle Zomerfeesten werden gememoreerd.
Het mixtoernooi kende winnaars als Verwèènde klad’n, Hè ènige
Dinge, Streupvolk ’83, en d’Oale Hap met FC Hoondergat voor
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de sportiviteitsbeker. Bij de sportdag waren als winnaars te
noteren; Karin Schorfhaar, Helga Leferink, Ine Onland, Danny
Ottink, Pascal Ottink, Peter Westendorp en Andries Bosch.
De Zomerfeesten kenden toen een mooie optocht vrijdags en het
bekende vermaak, waaronder fyrljeppen toernooi toen nog. Rudi
Asbroek sprong het verst (14,08 m.) voor Harry Vossebeld. Fiazko,
Bitter Kind, Drukwerk en Guys and Dolls zorgden voor het muzikale
vuurwerk.
Ook enkele komische uitsmijters ronden de sportvelden werden
gememoreerd;
Henk B. na verontschuldiging van tegenstander; “Í am sorry”. “Wat,ok
nog scheld’n van schooier?”
Jan S. op veld tegenstander met heel lang gras; ‘Scheidsrechter stopt
efkes, de koniene vret mie de veters oet de schone’.
Rinus R. toen er een speler uitgestuurd werd;”Ik heb d’r al wa 25
oonder’n bek houw’n, mer ik bun d’r nog nooit oettestuurd’.
Bertie B., kruipend over het veld antwoordt op de vraag van de
scheidsrechter wat hij doet. “Ik bun miene sjek kwiet…’.
Redactie BBB

Over een vriendschappelijke pot voetbal
met vooraf kibbelende Stepeloërs
De twee noabers TVO en Hoeve Vooruit troffen elkaar in een oefenpot
onder vriendelijke weersomstandigheden. Altijd nuttig voor beide
coaches om het beste systeem eens uit te proberen in de
voorbereiding met de dan beschikbare manschappen. Klaarstomen
voor de competitie die gezien de dalende tendens vd. corona-epidemie
en verdere versoepelingen straks in september hopelijk weer gaat
starten.

Langs de kant een handvol toeschouwers waarvan een aantal Stepeloërs
die elkaar de loef afstaken. Het ging over ‘de broeiende sfeer tussen
buren’, mogelijke verkoop van een huis en daarmee aanstaande
waardevermindering. Ook al door het hinderlijke gestamp van een
voorbij zwoegende hardloper (POVM, ploetern op de vearkante meter).
Die ook een bordje aan de weg had zien staan… Terwijl tevens over het
vak van schaapherder, schapen drijven en hondendressuur de draak
werd gestoken. De hilarische discussie kende geen winnaar, maar
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mogelijke inschakeling vd. rijdende rechter wordt nog bestudeerd… Tot
zover die droge humor!
De wedstrijd werd gefloten door Frank Bruins, bij alle partijen bekend
als sympathieke trainer. De oranjehemden van Hoeve Vooruit begonnen
energieker en kregen kansjes. Maar TVO anticipeerde leep met slimme
combinaties en uit een voorzet van links kopte Pim de 1-0 binnen.
Vervolgens werd een Hoeve aanvaller licht neergetrokken en de terechte
strafschop onberispelijk benut, 1-1. Maar het TVO spel had toch iets
meer aanvallende dreiging. Jelle scoorde 2-1 en een geweldige volley
van Daan verdween vanaf 25 meter in de linkerbovenhoek, 3-1
ruststand. Het 2e deel eenzelfde beeld met een hard werkend Hoeve
team en iets meer vernuft in de TVO ploeg. De ietwat geflatteerde
eindstand werd 5-1 na treffers van invaller Stefan en Thijn.
Zo, eindelijk weer eens een normale pot voetbal, het kon weer!
Memorabel was die zaterdagavond het incident bij de EK wedstrijd
Denemarken-Finland, waar Christian Eriksen vlak voor rust zo maar in
elkaar zakte. De paniek ter plaatse en ontzetting in de rest van de wereld
was spreekwoordelijk. Dat bewees weer eens, dat de glamour van het
profvoetbal in het niet valt bij – naar het zich liet aanzien - zo’n menselijk
drama. Gelukkig viel het, mede door snelle medische hulp, allemaal mee
met Eriksen. En kon na 1 ½ uur spanning gemeld worden dat hij weer
bij kennis was en het spel hervat kon worden.
Grote oplichting alom….
Knitto

Wat is’t wat…
Pinksteren ligt feitelijk nog mar kort achter ons.
Maar heeft heel wat teweeg gebracht bij het volk. Allereerst het regenachtige
weer en gemiddeld veel te koude weer. Zodat de toch al
sombere
gemoedstoestand door corona een extra deuk kreeg. Daarnaast moesten we
die dagen geregeld terugdenken aan de Pinksterfeesten Beckum die ook dit jaar
afgelast waren. En wat te denken van het Eurovisie Songfestival. Het mega
spektakel van Brood en Spelen dat miljoenen kijkers trok. En geweldig knap
door Nederland was georganiseerd. Met ongeëvenaarde licht, show en
geluidseffecten. Maar dat was het dan wel. Want qua muziek en zang was het
geregeld computer gestuurd bandjeswerk. En enkele vooraf opgenomen
optredens van – door corona – besmette artiesten.
Beckum Beter Bekeken, jaargang 43, nummer 6 2021
pagina 22

In de pandemie van heisa, glitter en puntentelling van vakjury en publiek was
daar ineens die halfnaakte, springende Italiaanse rockgroep Maneskin, die
zowaar tot winnaar werd uitgeroepen…. Ach ja, ieder zijn smaak, nietwaar?.....
Van heel andere orde was de korte opwinding nabij Beckum op maandag 31
mei. Een achtervolging door de politie op een Deventernaar in een
gestolen auto vanuit Duitsland en door Hengelo eindigde net voor het
Ossenveeld (Pinksterfeest locatie).
Diverse stoptekens waren al genegeerd en de politie zag zich genoodzaakt om
de auto van de weg ‘te tikken’. Het vehikel schoof door de berm en kieperde in
de sloot rechts van de straat. Dej Deventernaar werd ingerekend. Even veel
gedoe op de social media media met de gevatte hint; het lijkt wel As ne Gek in
Drek, vergeleken met her bekende Pinksterfeest evenement. ..
Ook was er opwinding omtrent een komende wijziging in de Dierenwet.
Daarbij worden met name kleindieren benoemd. Kleinvee, konijnen, kanaries,
sierkippen, ander gevogelte etc. etc. Een grote humane vooruitgang voor het
welzijn van het dier ,meent de partij voor de Dieren. “Meer ruimte dus voor het
kleinvee om de benen te kunnen strekken, zich beter uit te kunnen leven zodat
ze meer plezier in het leven hebben. En ook; je mag de dieren geen pijn doen”.
Zo was ongeveer de tekststelling. Ik denk dat alle betrokken dieren na dit bericht
blij zingend en in polonaise lopend door de ren van de loslopende scharrelkippen
feest hebben gevierd en als dank die kippen extra feesteieren hebben gelegd.
Benieuwd trouwens wat de Beckumer hobbyist van ‘dit gedram’ vindt en wat
moet bv. Vogelvreugd hiermee?
Dan een ander heikel punt wat actueel speelt. Duurzame energie opwekken
dmv. windturbines en zonnepanelen. Een nationale dringende opdracht,
die thans ook volop in Hengelo e.o. in studie is. Zie je de bui al hangen?
Wethouder Bruggink van Hengelo heeft de voorlopige uitkomsten van studies
hieromtrent uitgelegd in Tubantia. ‘We denken aan windturbines in de oksel van
de A1 en A35. En voor zonnepanelen is oa. het buitengebied Beckum-Oele en
Slangenbeek in beeld. Alleen als de bewoners het zelf willen’. Natuurlijk, we
mogen meepraten…
Dan heeft Theo Hakkert het treffend omschreven in zijn column in de krant. ‘We
willen niet. Of we willen wel maar nu nog niet’. Om daarna verder te filosoferen
over wachten tot over 5 jaar en de noodzaak van urgentie vooruit te schuiven.
Met de consequentie dat je dan wellicht moet concluderen; hadden we maar
eerder doorgepakt. Zo ongeveer…

Redactie BBB
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Twintig voorzetten op…

Irma ten Dam

Erve Lonink aan de Rotersweg is met de monumentale Twickel boerderij
een soort blikvanger binnen de Beckumer gemeenschap. ‘Erve Lonink
1313, altijd glad op’n breenk’! En naast het loon-en grondverzetbedrijf is
er volop reuring en bedrijvigheid te bespeuren. De vrouw des huizes is
een spil in het mannenbedrijf. Waar echtgenoot Harry al decennia lang
actief is bij het uitvoeren van allerlei TVO accommodatiezaken.
Bovendien is het gezin ook nauw betrokken bij TVO voetbal. Harrie, nu
recreatief, en zoons
Ron en Bas spelen
wekelijks hun partijtje
op het - mede door
Harrie geprepareerde –
veld. En, hoe kan het
anders; Harry en Irma
volgen wekelijks de
verrichtingen van de
TVO hoofdmacht.
Maar ook op sociaal
gebied maakte Irma
zich verdienstelijk voor
onze gemeenschap. Als
lid van commissies bij
oa. de Kerstmarkt,
jeugdactiviteiten, koffie
schenken bij TVO 1 op
zondagmiddag en in
het verleden o.a. actief
als lid van de vrijdagavondcommissie bij de
Pinksterfeesten. En wat
in de moderne tijd ook
zijn
entree
heeft
gedaan is de groeiende behoefte bij vooral vrouwen(!) om er pico bello
uit te zien. En Irma heeft zich ook op die markt gestort. Met een
beautysalon heeft ze periodiek of regelmatig klanten, die door haar
behandeld worden en daarna tot tevredenheid ‘er weer fris en fruitig
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uitzien’. (Klinkt misschien ietwat oneerbiedig, maar is positief bedoeld!).
Na een korte aarzeling stemde ze spontaan in met het voorstel om de
BBB rubriek deze maand te vullen
Derhalve; hier de Twintig Voorzetten op Irma ten Dam.

Leeftijd/gezin/beroep/hobby’s:

58 jaar, getrouwd met Harrie. Drie jongens, Mark, Ron en Bas, waarvan Bas
nog thuis woont. Hopelijk worden we binnenkort oma en opa, dan hebben we
er weer een titel bij. Ik woon al 37 jaar op de boerderij waar veel
werkzaamheden zijn, die ik met veel plezier doe en heb gedaan. Daarnaast heb
ik mijn salon, waar ik met veel mensen gezellige contacten heb. Hobby's zijn
met name tuinieren, koken, bakken en poetsen en in deze tijd hooien.

De sportcarrière:
Ik heb eerst een hele tijd bij de volleybal gezeten, daarna heb ik nog
fitness gedaan. Momenteel ben ik actief bij de badminton in Beckum.

Het hoogtepunt:
Het hoogtepunt is voor mij de gezelligheid.

Nog even over voetbal; hoe schat je de kansen in voor Nederland op het
komende EK?
Ik ben bang dat ze niet zo hoog eindigen, ik ben meestal niet zo negatief,
maar het voetbal.. iets minder roepen en meer presteren!

Wonen aan de rand van Beckum in het glooiende landschap, mooier kun
je het niet hebben:
Het wonen aan de rand van Beckum is echt geweldig!

De corona pandemie lijkt (gelukkig) over het hoogtepunt heen,
persoonlijk nog last gehad van het virus? En ben je al geprikt?
Wij hebben thuis allemaal corona gehad, gelukkig zijn wij er niet echt
ziek van gewenst. Inmiddels ben ik ingeënt en gaat het gelukkig de
goede kant op!
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Hoe zie je de zorg die velen hebben inzake de leefbare toekomst van
Beckum. Moeten we koesteren dat een dorp met die specifieke
kenmerken als Beckum ‘klein blijft’ en mondjesmaat groeit of moeten we
vol voor forse woningbouw gaan?
Ik koester ons mooie dorp zeker. Jammer dat er nog steeds niet wordt
gebouwd, met name voor de jeugd van Beckum. Als er niet meer
woningen bij komen wordt de leefbaarheid en cultuur/sport en school
steeds minder. Dat zou heel erg zonde zijn.

Hoe kwalificeer je het totale zorg-voorzieningen-cultuur-school-sportaanbod in Beckum? Halen jullie bv. wekelijks nog een visje of stuk vlees
op het kerkplein bij een vd kramen?
Een visje vinden wij heerlijk en halen wij geregeld!

De beauty salon; veel klandizie en tevreden klanten -nog uitbreidingsplannen?
Ik ben zeer tevreden met mijn salon. Ik heb leuke en gezellige klanten
en is een belangrijk stukje sociaal contact. Wij hebben daarnaast het
natuurhuisje (gedeelte van Harrie's ouders). Dat loopt heel erg goed en
daar zijn we dan ook erg druk mee, dus we hebben genoeg te doen in
en om het huis. Gelukkig kan ik niet stil zitten :-)

Vind jij het ook zo erg voor die ontkenners en oproerkraaiers, die bij elk
akkefietje de straat opgaan en veel te vaak de pers halen?
Mensen moet eerst nadenken voordat ze van alles roepen en de straat
weer opgaan. De pers moet daar juist geen aandacht aan schenken.

De omni-vereniging TVO draait relatief best goed, maar:
Volgens mij draait de omni TVO prima.

Na een dag werken is het lekker relaxen op de bank met een glaasje
wijn / tv kijken / muziek luisteren (welk genre?) / kaarten of spelletje
met het gezin / gamen :
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Na een dagje werken lekker een wijntje, de beentjes hoog en genieten
van de rust. Muziek heb ik 100% NL op staan in de salon, lekkere
rustgevende muziek. Als wij met het hele gezin een spelletje doen... dan
hebben wij altijd te maken met een paar valsspelers in het gezin :-)

Geef de goede volgorde: Na het wakker worden ga ik eerst
toiletteren/radio aanzetten/koffie zetten, ontbijt maken/krant
lezen/kinderen naar school brengen/hond uitlaten/(of anders):
's Morgens eerst naar het toilet, de vaatwasser uitpakken, de hondjes
naar buiten, ontbijt maken, krant lezen en dan lekker aan het werk.

De grootste bewondering heb ik voor… en erger me het meest aan…:
Ik heb niet specifiek bewondering voor iemand, iedereen is speciaal en
laat vooral iedereen in zijn/haar waarde.

Beckum Beter Bekeken is een leuk maandblad, vooral voor ouderen,
want de jeugd is meer voor de social media:
BBB is een leuk blad en inmiddels ook online te lezen.

De voorkeur: Bord erwtensoep, humkessoep, stamppot, pasta, diner bij
kaarslicht of Chinees:
Ik vind al het eten eigenlijk wel lekker!

Humor is Youp van ’t Hek, TV kantine, Finkers, Jochem Myer of De
Sluipschutters of….:
Herman Finkers vind ik wel leuk.

Ik zou wel eens een verre reis willen maken naar… omdat…
Een verre reis.. dat gaat denk ik niet gebeuren (Harrie krijg ik niet mee),
maar stedentrips vinden wij wel erg leuk, over het algemeen wat korter
en veel zien.

Ze kunnen me ’s nachts wakker maken voor:
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's Nachts hoef je mij niet perse wakker te maken, ik ben al vaak genoeg
wakker 's nachts.

Blessuretijd; een laatste boodschap:
Ik heb gelukkig weinig blessures gehad.., maar Beckum moet een
eenheid vormen en dan komen we een heel eind!!

NIEUWS van VROUW ACTIEF BECKUM
Vorige maand hebben we in deze BBB al aangegeven dat wanneer het enigszins
mogelijk is we graag weer iets willen organiseren.
Het gaat de goede kant op met Corona, velen van ons zijn
gevaccineerd én er kan steeds iets
meer, ondanks dat we ons nog wel
aan een aantal regels moeten
houden. Na rijp beraad binnen het
bestuur én nadat we de mening van
een aantal leden hebben gepolst, die
allemaal heel positief reageerden,
hebben we besloten om dit
seizoen af te sluiten met een MIDDAG - FIETSTOCHT.
We gaan op WOENSDAG 7 JULI a.s. gezellig samen
(in groepjes van 6/8 personen) FIETSEN.
Er is een mooie, niet al te lange fietstocht uitgezet.
We vertrekken om 13.30 uur vanaf het kerkplein.
Onderweg zorgen we uiteraard voor koffie/thee en iets lekkers. Na afloop gaan we
samen wat drinken en zal iedereen een klein hapje worden aangeboden.
Lukt fietsen niet zo goed of komt het niet gelegen maar wil je wel meedoen aan het
'BORRELUURTJE', ook dat kan!
Daarvoor nodigen wij je uit op woensdag 7 juli a.s.
om ± 16.15 uur op het terras van het Wapen van Beckum.
De verwachting is dat rond dat tijdspit de eerste fietsers daar ook zullen arriveren.
MEE DOEN? GEEF JE OP, graag vóór 30 juni a.s. mail of bel met ons.
Wel graag allemaal een beetje duimen voor mooi weer! 🤞🌞🤞🌞🤞 😉
Dit is de laatste BBB van het seizoen dus wensen we iedereen
alvast een fantastische zomertijd toe!
Voor wie op vakantie gaat – maak mooie herinneringen,
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voor wie thuis blijft – geniet van alles om je heen. 🌞🌞🌞🌞🌞
We hopen én kijken ernaar uit dat we in het komende seizoen weer (een klein beetje
als vanouds) bijeen kunnen komen en diverse bijeenkomsten kunnen organiseren.
Vooralsnog blijft dit afwachten. We houden jullie op de hoogte via de mail.
Waarschijnlijk zien we op 7 juli nog een groot aantal leden bij de seizoenafsluiting.
Groetjes en tot dan!
Bestuur Vrouw Actief Beckum

Niet te bevatten!
Veel te vroeg hebben we afscheid moeten nemen van René Veldhuis. René was altijd
erg betrokken bij zo goed als alles wat er zich in en rondom Beckum afspeelde. Daarbij
was de passie voor sport in welke vorm dan ook enorm, en in het bijzonder een TVO
man in hart en nieren. René was zelf erg actief in het uitoefenen van de sport en
daarnaast vaak te vinden op het voetbalveld om zijn kinderen aan te moedigen en te
voorzien van de nodige positieve kritiek. Jarenlang is René trainer en leider geweest van
één van de jeugd teams.
De laatste jaren heeft René het
voorzitterschap van onze jeugdafdeling op zich genomen,
Ook dit heeft hij, zoals we hem allen kennen, vol passie en overgave uitgevoerd. René
was een graag gezien persoon waar je een serieus gesprek mee kon voeren maar vooral
ook enorm mee kon lachen. We zullen René missen als een bevlogen sporter en
bestuurder maar vooral als een prettig persoon
We wensen Ine, Jelle en Livi, Loes en Leon, Pim , Mies en Robert erg veel sterkte met
dit enorme verlies.
TVO voetbal en BBB Redactie

Voorzichtige heropening Proggiehoes
Naar aanleiding van de versoepelingen van de coronamaatregelen gaat 't Proggiehoes
per 1 juli weer gedeeltelijk open. In eerste instantie denken we aan kleine
vergaderingen en overleggen voor de verenigingen die in t Proggiehoes hun thuisbasis
zien. Er moet vooraf gereserveerd worden via de website of via 06-25164923 en men
moet zelfvoorzienend te werk gaan. Vrijwilligers worden nog niet ingezet. Deze zomer
is er geen vakantiesluiting. Helaas zijn grotere evenementen en bijeenkomsten op dit
moment nog niet mogelijk. 't Proggiehoes wordt nu goed schoongemaakt en er is een
terras gerealiseerd achter de kleine zaal zodat iedereen weer onder veilige
omstandigheden ontvangen wordt.
Mochten er vragen zijn dan horen we het graag. Bestuur 't Proggiehoes Beckum
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Volksfeesten Oele
Zal het dan toch doorgaan? Op dit moment is heel Nederland in de ban van de
Corona verruimingen en gaat langzaam het land van het slot. Nu hebben wij als
volksfeesten Oele het geluk dat ons feest altijd plaatsvindt tijdens het laatste
weekend van augustus! Dan verwacht de Rijksoverheid namelijk weer terug te
kunnen naar “normaal”: het loslaten van de basismaatregelen. Dit gaf ons als bestuur
ontzettend veel motivatie om, na anderhalf jaar wachten, op 27, 28 en 29 augustus
2021 een mooi feest te organiseren.
Het weekend wordt wederom gezellig opgezet. Op vrijdag starten we met een
gezellige BBQ voor alle inwoners, oud-inwoners en iedereen met een hart voor Oele.
Nadat de buikjes zijn volgegeten, gaat het muziekprogramma van start en gaat het
feest gezellig verder in de tent.
Zaterdagmiddag starten we met de kinderspelen met aansluitend het traditionele
schijfschieten en vogelschieten. Ook verwachten we aan het einde van de middag alle
coureurs terug van de steenslagrally. 's Avonds klinken er mooie deuntjes van de
feestweide zodat we weer lekker kunnen dansen! Dit gaan we doen met vijf
verschillende artiesten. Welke dat zijn, blijft nog even een verrassing……
Voor de zondag hebben we voor elk wat
wils! Zo is er weer een mooie route uitgezet
voor de fietsers en de oldtimerliefhebbers.
Om 12:00 uur kunnen de corona kilootjes er
worden afgezweet tijdens het
volleybaltoernooi. Tegen 14:00 uur maakt
de eerste artiest de opwachting op het
buitenpodium, zodat wij de gehele middag
en avond onder het genot van een drankje
en gezellige muziek het weekend kunnen
afsluiten.
Nieuw dit jaar is de P.C.O., oftewel de
Piraten Combinatie Oele. Deze laten in een aparte tent het gehele weekend de
zwarte pannenkoeken knallen.
Wij hebben er in ieder geval ontzettend veel zin in en hopen dat Hugo de Jonge ons
niet teleurstelt. Dus blijf allemaal gezond, en tot het laatste weekend van augustus!
Bestuur Volksfeesten Oele
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EEN UPDATE:
stand van zaken velden TVO
versus woningbouwplan
Eind maart hebben de leden toestemming gegeven voor eventuele
verkoop veld 3 tbv woningbouw.
De gemeente is nu aan het onderzoeken in hoeverre het haalbaar is hier
woningbouw te situeren, zij hebben wel de doelstelling maar het dient
allemaal nog wel verder uitgewerkt te worden. Zo zijn er nog andere
grondeigenaren waar overeenstemming mee verkregen moet worden.
Pas als dat allemaal inzichtelijk is kunnen ze ook beoordelen of het
financieel haalbaar is. Dit proces loopt nu. Vervolgens moet e.e.a. door
de gemeenteraad goedgekeurd worden. Daarna kan pas definitief de
grond aangekocht worden door de gemeente. Het is de bedoeling dat de
gemeenteraad hier na de vakantie een besluit over kan nemen. TVO
heeft daar verder geen invloed op en we weten ook niet hoever ze in dit
proces momenteel zijn.
Het verbeteren van het hoofdveld zijn ook inmiddels meerdere
gesprekken met de gemeente over gevoerd. Op dit moment wachten we
op een antwoord van de gemeente over de exacte uitvoering van het
veld, m.a.w. wat wordt er exact opgepakt qua grondverbetering etc.
Zodra we daar overeenstemming over hebben (en we weten wat we
krijgen) kunnen we de werkzaamheden gaan inplannen. Een onderdeel
van de verbetering van het veld is het aanbrengen van de
beregeningsinstallatie, die kan de gemeente pas aanleggen nadat er
toestemming is van de gemeenteraad inzake de woningbouw. We laten
de werkzaamheden van hoofdveld daar niet perse vanaf hangen maar
als e.e.a. elkaar kruist dan ligt het voor de hand dit te combineren.

Bestuur TVO

Voor zover even deze info, graag wel even in jou woorden verwoorden
aub en mocht je nog vragen hebben dan gewoon even bellen of mailen
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Wat de pot schaft

Vanaf medio september is het weer mogelijk om in ‘t Proggiehoes aan te
schuiven. De data verschijnen in de BBB van augustus, evenals de gegevens
waar u zich kunt opgeven om deel te nemen. Zegt het voort, zegt het voort.

Aandacht voor Automaatje
Vrijwilligers gezocht!!!

Ben jezelf minder mobiel en voor vervoer afhankelijk van anderen? Moet je
daardoor te veel thuisblijven? Met Automaatje kom je weer onder de mensen.
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Het is een vervoersservice waar vrijwillige chauffeurs minder mobile
plaatsgenoten vervoeren. De chauffeurs gebruiken daarvoor hun eigen auto. De
onkostenvergoeding is € 0,30 per gereden kilometer. Ik ben in overleg met de
gemeente en welzijnsinstellingen om dat dit jaar in Beckum mogelijk te maken.
Het is voor diegenen die afhankelijk zijn van vervoer maar waarvoor een taxi te
duur is, een regiotaxi te vroeg of te laat komt en openbaar vervoer niet
toereikend is.
De vraag! Wie ziet dit wel zitten om te doen? Wie kent er mensen die dit wel
zouden willen en kunnen? Geef alles door dan ga ik er mee aan de slag. Heb je
vragen? Stel ze gerust.

Louis Nibbelink l.nibbelink@gmail.com 0613761375

Afscheid Egbert Pasman als voorzitter van de
Stichting Druk voor Beckum

Vrijdag jl. werd - bij een stemmig etentje - officieel afscheid genomen van
Egbert Pasman en Rita Despotovic is de nieuwe voorzitter. Op de foto vlnr.
Egbert Pasman, Ria Jannink en Rita Despotovic, zittend Ellie Pasman
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Aanvullende reactie van gemeente Hengelo op de up date
van het TVO bestuur omtrent veldensituatie/ woningbouw
Wachten duurt lang, zeker als je heel benieuwd bent en iets graag wilt.
Want dat is de gemeente Hengelo wel duidelijk geworden. Inwoners van
Beckum hebben laten weten dat ze heel graag nieuwbouw willen op veld
3 van TVO. Er is brede belangstelling voor woningbouw, met name van
jonge Beckumers. Dat is dan weer goed voor de school, voor de sport
en voor Beckum als vitaal dorp.
En hoewel het nu even stil is en er weinig nieuws te melden is, wordt er
achter de schermen stevig doorgewerkt. Denk aan gesprekken met
diverse belanghebbende partijen en het voorbereiden van het
raadsbesluit over grondexploitatie. Zaken die belangrijk zijn, maar niet
zichtbaar voor iedereen. Liever willen we natuurlijk iets laten zien in
Beckum; dat funderingen uitgegraven worden en muren opgemetseld.
We vragen de belangstellenden uit Beckum toch nog geduld te hebben.
Wat wel duidelijk is, is dat de interesse in dit project erg groot is. De
gemeente heeft regelmatig contact en afstemming over het project met
de “Stichting” Samen Bouwen aan Beckum. De stichting heeft al eerder
aangegeven de bewoners van Beckum goed te willen blijven informeren.
En als gemeente helpen wij ze daar bij.
Lars Harms Stadsdeelregisseur Hengelo

Wat in het vat zit, rijdt met gierende banden weg
We nemen u even mee terug in de tijd….. MX AIR TIME 9 juni
2019; wat een mooie dag!
Onze jaarlijkse kleurwedstrijd kende ook dit jaar 3 winnaars en hen
was een rit in een heuse Ferrari beloofd.
Door verschillende redenen is het in 2019 niet doorgegaan en toen
kwam Corona…..
Maar afspraak is afspraak en 2 juni was het dan eindelijk zover!
De winnaars vonden het super en wederom alle dank aan André
Hofstedde voor je tijd en enthousiasme!
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OSSENNIEUWS…. Ward de boer niet kent….
Mouhammara, Fatoush! Ik hoor u denken: gezondheid, hopelijk is het
geen COVID, heb je de spuit al gehad? Maar nee ik nies het beeldscherm
niet vol maar het zijn zomaar twee gerechten van de menukaart van
Ward. En geef het een kans want het klinkt voor de wat minder exotisch
eter misschien wat eng om te kiezen voor Batata Haara maar eigenlijk
zijn dat gewoon net wat anders gekruide aardappels dan hoe moeders
ze maakt.
En zo’n zomer gaat het voor ons toch worden. Na de doffe ellende van
afgelopen tijd gaan wij de lokale horeca ondernemers steunen! Even een
jaartje niet persé elk weekend naar Amsterdamse Dance festivals maar
gewoon naar de Muiterweek. Voor een bakkie koffie of broodje lopen we
wel een keer naar het terras van Boenders, we eten wel een keer vaker
bij Fleur de Sel, De Nachtegaal of welk lokale restaurant dan ook. Vanaf
juli mogen Supermarkten toch niet meer stunten met kratten bier dus
hup keet op slot en naar Halfweg.
En ja, wij gaan met het redactie uitje na het van binnen prachtig
gerenoveerde Ward bij de rotonde zodat we kunnen genieten van hun
heerlijke gerechten en hun van onze centen straks de buitenkant ook
wat kunnen opknappen.

Namens de Ossens, fijne zomer

Datumbank
3
17
21
28

juli
juli
aug
aug.

Oud IJzeractie
Oud Papier
Oud Papier
TVO Omni en TVO tennis organiseren samen sportclinic
Nader informatie volgt binnenkort.
18 sept.
Oud Papier
7 t/m 10 okt. Military Boekelo-Enschede
16 okt.
Oud Papier
6 nov.
Lus van Beckum. 16.00 uur
VAKANTIES BASISSCHOOL DE BLEEK
schooljaar 2020-2021
12 juli t/m 20 aug.
Zomervakantie
Wijzigingen en/of aanvullingen kunt u doorgeven aan r.jannink1@kpnplanet.nl
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WEEKENDVIERINGEN Blasiuskerk Beckum
Met verschillende vrijwilligers die voor willen gaan in een viering,
gaan we op elke derde zaterdag van de maand een gebedsviering
houden. Deze is zoals gewoonlijk om 19.00 uur.
SPREEKUUR GEZONDHEIDSPOST BECKUM IN DE PASTORIE
ARTS: (Henny de Hartog)
(op afspraak 074-2555430)
MAANDAGMIDDAG
: 16.00 – 17.00 uur
DONDERDAGOCHTEND
: 08.00 – 09.00 uur
VRIJDAGMIDDAG
: 16.00 – 17.00 uur
Tussen 08.00 en 10.00 uur kunt u bellen voor het maken van een afspraak
FYSIO SCHMITZ; 053-5721763
MAANDAG
: 13.00 – 17.00 uur
DINSDAG
: 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

Podotherapie Reggestreek 0548-794515
VRIJDAGMIDDAG op afspraak

Van asfalt naar natuur in buitengebied, Beckum-Zuid
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