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Laatste Week Nieuws
PINKSTERFEESTEN 2022; HET GAAT WEER LOOS!

We moesten twee jaar wachten vanwege de alom heersende corona
pandemie. Maar het Pinksterweekend 3 tot 6 juni worden de trossen
losgegooid op het Ossenveeld in Beckum met de Pinksterfeesten 2022.
Hert beproefde recept van vermaak voor jong en oud, gezellige
gevarieerde muziek, buitenevenementen, grote buitenbar - en podium
zal weer aan de orde zijn voor het publiek. Met traditoneel als start de
seniorenfeestmiddag vrijdags in het Proggiehoes onder regie van
Levenslust, aanvang 14 uur, entree 10 euro pp. incl. hapjes en
drankjes!!.
In de komende mei BBB wordt alles nog eens uitgebreid op een
rij gezet. In deze BBB alvast alle veelbelovende details van de
aanstaande Beckumer feestavond vrijdags in Tiroler sfeer!!
En toen werd Beckum breed in beeld gebracht de afgelopen weken. Met
wervende koppen en teksten werd rentmeester Mooiweer van Twickel
geciteerd in de krant. Die trachtte meningen door te drukken inzake het
Wapen van Beckum, oa. na (wel positief) gesprek met Roy Boenders en
zogenaamd een nieuw Masterplan bedenken voor oa. het hele woningbouwplan
Beckum. Maar ook in een artikel daarna flinke tegenwind kreeg, op zijn plaats
gezet dus…. Een complete analyse van deze materie vind je op pagina
33-34 in deze BBB.

Beckum Beter Bekeken? Lees het en je weet het…

denkt u aan de vrijwillige bijdrage BBB, even de strook invullen, dank!@!
DE VOLGENDE BBB VERSCHIJNT WOENSDAG 25 MEI 2022
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VERTROUWEN IN MOOIE TOEKOMST VOOR BECKUM
AUTOMAATJE IS EEN FEIT
DORPSRAAD BRUISEND BECKUM
KINGSNIGHT BECKUM
LEVENSLUST WEER IN ACTIE
DEMONSTRATIE ZELFVERDEDIGING
JEUGDRAAD BECKUM WINT JUBILEUMPRIJS
LUK AKKEFIETJES
DAANKENSWEERD
BBB-TJE: HUISHOUDELIJKE HULP
HERDENKING SLACHTOFFERS VAN OORLOG EN GEWELD
REPARATIE PLATTE DAK ‘T GEERTMAN
NIEUWS VAN VROUW ACTIEF BECKUM
PITAMIENTJES; DE JEUGD AAN HET WOORD
PRINS LEO I
CARNAVAL IN BECKUM IN APRIL
EEN DAG OP HET STEMBUREAU
ZONNEBLOEM: ONTMOETINGSDAG EN INTRATUIN
DAS BECKUMER OSSENFELD FEST
UITJE TVO JEUGD
KONINGSDAG
PANNENKOEKENDAG
INFORMATIEAVOND ‘VOORKOM OPLICHTING’
VIERINGEN BLASIUSKERK / DATUMBANK
WAT IS ‘T WAT
AFSCHEID BESTUURSLEDEN TVO TENNIS
MIDZOMERTOERNOOI
VOETBALKRAKER WVV-TVO
DEZE MAAND IN EEN VOLZIN - OSSENNIEUWS
OVER BECKUM-TWICKEL- EN DE KRANT!
OPENINGSTIJDEN GEZONDHEIDSCENTRUM
TOEGIFT… ENKELE FOTO’S VAN DE CARNAVAL
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VERTROUWEN IN MOOIE TOEKOMST BECKUM
“Al dagen spreekt iedereen me aan en blijven appjes maar
binnenstromen van mensen die meeleven en willen weten hoe
het nou eigenlijk in elkaar zit”, glimlacht Roy Boenders. Hij
geeft toe dat ook hij en zijn familie erg schrokken van de
berichten in Tubantia. Daarin werd uitgeweid over een dreigend
einde voor het horecabedrijf dat al meer dan 125 jaar gevestigd
is in het hart van Beckum. “
Dit is eenzijdige berichtgeving. Het voortbestaan van ons familiebedrijf
komt écht niet in gevaar door een erfpachtcontract dat over anderhalf
jaar afloopt. Met de Stichting Twickel én de gemeente Hengelo én de
dorpsraad verkennen we mogelijkheden voor eventuele bebouwing van
een deel van de grond in de toekomst.” Roy Boenders wijst naar de
paardenwei, een deel van de daaraan grenzende parkeerplaatsen en
schuren. “Het terrein waarop ons horecabedrijf staat is 2 hectare groot.
Dat is een enorm oppervlak, zo midden in het dorp. Een paar jaar
geleden hebben we zelf al eens aangekaart open te staan voor
ideevorming rond woningbouw op een deel van deze grond.”
De gesprekken tussen de familie Boenders en rentmeester Egbert Jaap
Mooiweer zijn verkennend en de sfeer is goed. “Juist omdat er sprake is
van het ontwikkelen van een Masterplan voor Beckum, kunnen we als
Stichting Twickel het erfpachtcontract dat in november 2023 afloopt, nú
niet opnieuw verlengen met 40 jaar. Daarmee zouden we de ruimte voor
herinrichting van het totale dorp, op voorhand klemvast zetten.” Er zijn
verschillende belangen die meespelen tussen de planvormers aan tafel.
Zo ligt woningbouw in het beekdal van de Hagmolenbeek en bij de
Twickeler bossen, gevoelig bij de Stichting Twickel. Wat Mooiweer
betreft is het juist logisch om aan de andere kant van het dorp, bij de
Wolfkaterweg de bestaande bebouwing, verder uit te breiden. En daar
tussenin ligt grond van Twickel die ze al sinds mensenheugenis verpacht
aan de familie Boenders. “We kijken mét hen naar wat reëel is ten
aanzien van eventuele woningbouw op een deel van het terrein.
Daarnaast is de vraag; Wil dit familiebedrijf in deze omvang verder?
Willen ze de komende tien, vijftien jaar afbouwen of zijn er opvolgers en
hoe denken zij daarover?” Roy (48) en Marloes (45) kijken elkaar aan en
lachen. “Onze kinderen zeiden lange tijd: “De zaak overnemen van papa
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en mama? Nee hoor, geen denken aan.” Maar nu Lotte 14 jaar is en zo
langzaamaan moet gaan kiezen, denkt ze erover om straks de
hotelschool te gaan doen. Ook Joep, die 12 jaar is, denkt na over een
opleiding in de horeca.”
Vraag naar feestzalen
Net als de ouders van Roy; Harry en Lidy Boenders (allebei 73), woont
het gezin achter het zo kenmerkende zalencentrum met restaurant in
Saksische stijl. “Ja, ik ben letterlijk en figuurlijk geboren en getogen in
dit bedrijf”, vertelt Roy. “Logisch dat de emotionele band sterk is. En ja,
natuurlijk denken we na over het rendabel houden van ons
horecabedrijf. We veranderen constant mee met de vraag van de markt.
We hadden, net als de hele branche, een paar moeilijke jaren in
coronatijd. Maar we zien kansen genoeg en pakken deze ook op. Mensen
die denken dat een zalencentrum z’n langste tijd gehad heeft, moeten
eens komen kijken in onze agenda”, nodigt Roy uit. “Waar tot een paar
jaar geleden veel op buitenlocaties georganiseerd werd, willen bedrijven
en ook particulieren nu weer een zaal waar uitstekende faciliteiten
aanwezig zijn en comfort vanzelfsprekend is. Waar je lekker kunt eten
en waar alles goed geregeld is. En kijk om je heen; in de loop van de tijd
is het aantal mooie zalen in de regio sterk verminderd. Dus ja, ook in die
zin, zie ik de toekomst met vertrouwen tegemoet. Daarmee zeg ik
trouwens niet dat het gemakkelijk is of wordt. Met ons team werken we
elke dag keihard om het bedrijf gezond te houden, maar gelukkig kan ik
zeggen dat dit het allemaal waard is. Zowel voor het restaurant en de
terrassen omgeven door prachtige tuinen, waar mensen a la carte komen
eten, als voor de zalen, is er markt en liggen er kansen.”

Eerste rit AutoMaatje is een feit!
Woensdag 30 maart was het zover. ANWB AutoMaatje ging
officieel van start in Hengelo. De service waarbij vrijwilligers
buurtbewoners zonder redelijk vervoersalternatief op verzoek
kunnen vervoeren, werd feestelijk ingeleid met een eerste rit
door wethouder Bas van Wakeren.
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Wijkracht vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Ook mobiel.
Nederland telt zo’n 6 miljoen senioren. Een deel hiervan is minder mobiel en
heeft geen goed vervoer tot hun beschikking. Daarom sloegen Wijkracht,
Nijverheid Noaberwijk, Berflo Bedrijf, Beckum en Oele en Carintreggeland
de handen ineen met de ANWB en hebben we AutoMaatje nu ook in Hengelo
geïntroduceerd.
Wethouder Bas van Wakeren kwam met de eerste passagier Karin de Wever
aangereden bij ’t Proggiehoes in Beckum. De start van een feestelijke
middag. Na de officiële opening van ANWB AutoMaatje werden er een aantal
mensen feestelijk in het zonnetje gezet. Truus van Asselt, vrijwilliger bij
Wijkracht, had de eer om de allereerste chauffeurskaart te krijgen en
Willemien Huizinga, ook vrijwilliger bij Wijkracht, werd in het zonnetje gezet
voor haar inzet als vrijwilliger. Al 44 jaar zet zij zich in als ‘onbezoldigd
taxichauffeur!

Tim Blanken, de karttrekker van dit alles, is blij dat AutoMaatje nu ook in
Hengelo is. ‘Bij Wijkracht deden we al veel op gebied van vervoer. Door
AutoMaatje Hengelo op te zetten, doen we nu ook de sociale ritten. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan het ophalen en wegbrengen naar Wijkhuys Hasselo
of voor een familiebezoek’ aldus Tim Blanken. ‘We vinden het belangrijk dat
iedereen kan meedoen en door onder andere AutoMaatje Hengelo zorgen
we hiervoor’. Naast Hengelo heeft Wijkracht AutoMaatje ook in
Haaksbergen.
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Meer weten of meedoen? Op de website van Wijkracht kun je meer lezen
over ANWB AutoMaatje. www.wijkrachthengelo.nl/anwb-automaatje.

Dorpsraad Bruisend Beckum

Op vrijdag 1 april kon Beckum informeel kennis maken met de nieuwe
Dorpsraad via de Vrijdagmiddagborrel in ‘t Proggiehoes. Nieuwe mensen,
nieuw logo, nieuwe naam en tegelijkertijd ook oude bekenden. Deze
leden zijn bijna allemaal geboren en getogen maar in ieder geval goed
geworteld in de Beckumse samenleving. Wij wensen de leden van de
Dorpsraad veel succes met alle uitdagingen die zich verwacht en
onverwacht aandienen.

Presentatie nieuwe Dorpsraad 1 april 2022.
Van links naar rechts: Susan Annink, Stefan Wielens, Laura Bunte, Jasper ten Dam,
Petra Hoffmann en Ben ter Avest. (foto Harrie Jannink)

Kingsnight Beckum
Het is alweer bijna tijd voor Kingsnight Beckum. Een avond gezelligheid
en muziek bij het Wapen van Beckum (let op, locatie gewijzigd!!). Met
onder andere: DJ Yobo, DJ Rob, DJ Jarzee en de rockband met
Beckumse roots, Drock. Komt allen, vier mee, zing mee en dans mee.
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TONEELVERENIGING LEVENSLUST

weer in actie

In het blijspel ‘Wat ’n kippedrift’ neemt Levenslust jullie mee terug naar
de jaren 70. Voor de meeste mensen betekende dat de tijd van Toppop,
wijde pijpen, mannen met lang haar en de opkomst van de disco. Dit
geldt echter niet voor de vrijgezelle broers Toon en Harm Geerdink, die
al sinds jaar en dag op het boerenerf wonen. De twee zijn liever lui dan
moe. Het mag van alles kosten, als het maar geen energie of geld is.
Gelukkig worden ze af en toe bijgestaan door hun ietwat dominante zus
Gerda en haar dochter Loes. Loes heeft, in tegenstelling tot haar
moeder, echt het beste met de broers voor. Gerda vindt het schandelijk
zoals het ouderlijk erfdeel wordt verwaarloosd. Ze wil dat Toon en Harm
wat meer gaan doen op de boerderij. Dit tot ergernis van de twee broers.
Daarom hebben ze bedacht dat het misschien wel tijd is voor een
huishoudster, want dan zou Gerda overbodig worden. Maar of dit nou
zo’n goed idee is?

Uitvoeringen zijn op 6, 7, 8, 13 & 15 mei en starten om 20.00
uur. Kaarten zijn te bestellen via fam. Ottink 074-3676442.
Toegangsprijs is €15,- inclusief koffie of thee.

Een sterke bezetting weer bij de comeback van Levenslust, komt dat
allemaal zien!
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Demonstratie zelfverdediging
Demonstraties
zelfverdediging
met de Werkgroep Jeugd, altijd
nuttig! (foto facebook)

Jeugdraad Beckum wint Jubileumprijs
Op dinsdag 12 april is een afvaardiging van de Jeugdraad naar de Schouwburg
geweest omdat ze genomineerd waren door Skillz Jongerenwerk voor de
vrijwilligersavond van de gemeente Hengelo. De Jeugdraad bestaat 10 jaar en
ontving de Jubileumprijs. Een mooie opsteker voor deze groep. Gefeliciteerd.

Van links naar rechts,
achterste rij: Karin
(medewerker
Wijkracht), Megan
Verberne, Loes Bolks,
Louis (medewerker
Wijkracht).
Voorste rij: Daphne
Blanken, Maureen ter
Bekke.

Luk akkefietjes

Dat ha’k nooit edach. Dat dee dreikoonte van de Brömmelbuske
in één kear ’t riebewies heffe haalt. Tja, den öldsen zön har op
de schoole a völ meujte um de les’n te volg’n, wis van veurten
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nig darre van achter’n nog leam. En ma gloep’n nor boet’n at de
meester an’t oetleng was.
Hee is dree kear bleem’n zitt’n en met vearteen joar hebt ze um van
arremood van schoole stuurt. Ok met de gymnastiek boet’n wasse d’r
nooit bie met de gedach’n. Keek aait nor de veugel in de loch, dwaal’n
of bie de bekke, vong kikvöskes en trok ze de peute oet en at eam later
van de zoerblaa in’t grös. Wat ne dagdreumer wast toch… Mer wat woar
is is woar, den dagdreumer van de brömmelbuske hef wal dree joar
achter make het easte kievietsei evoon, dat heffe. D’r gung wa geruch’n
van deurgestokk’n kaate. Hee zol dree joar laank een kievietsei van ’t
veurige joar stiekum heb’n bewaard, en sliepstettend in’t veurjoar in’t
doonker in de wèère heb’n lech. Um saanderdaags as nen haas’n dat ei
op te pak’n in buulke doon en nor de burgemeester te breng’. Zodeunig
hebt ze bie de brömmelbuske dree goolden kievietseier op’n bozum
stoan. Zak ma zeng, wok oe ef’n verteln.
Hee zea nooit völle en as hee de lippe los deud, kwam d’r aamper ‘n wies
woard oet, dat dear’t. En hee wus eas ok geels nig watte later wol wod’n.
Dat gung van veurwarker sortear’n op klütjes, later wolle veurlichter
wod’n bie de bierbrouwerieje-preuvers. Poo wisse wa, joa. Mer ja, hee
mos in ploong’wark’n en dat akkedear’n um nig. Dat harre vrooger ok al
doane bie’t melkmoonster’n, tonne op ’t brommertje smons um zes uur
al bie de boer’n mos wean. Ik beloaf’t oe, ín’t weenter stiewig vrees’n,
weenterjek an, dikke iesmutse op’n kop, Grolske haanske an nóg stok’n
de haane en oar’n um duftig düür, dat dean ze… doar kö’j kloar van
opan. Ma good, dat was ton, wie leaft noe in’t heed’n, dat doow.
Dee dreikoonte hef op’n gegeem monumèènt riejlesse nom, eas veur’n
trekker en later veur ne gewoon auto. Noe, dat hef heel wat um de hak’n
ehad. Want bie de riejles’n met trekker heffe wa dree kear de pöste oet
de looze veurt. Te onwies, te völ met de gedach’n bie aandre onbenullige
dinge. En in’ auto veur’n was in’t begin ok ne puinhoop, dat was’t. Nig
alleen wasse ’n gevoar op de weg en druk’n ’t gaspedaal te wiet in, dat
den riejschool-hoolder steurig mos ingriep’n, mer bie dee theorie less’n
gung um aln’s wiet boam ’t verstaand. En dan kwamme wear hüülend
toes en wol d’r met stop’n. Mer den ool’n van de Brömmelbuske hef um
de bokse ton duftig oppeboon. ‘Mer mien jeunken, nemt noe veurdat ie
nor dee less’n goat, ne stiewigen borrel. Dat zal oe help’n, doar krieg ie
merakels vertrouw’n van en dan kö’j riej’n as ne petrieshenne’. ’t Mag
wean dat den eksimisator ok ne fleenk’n borrel harre nuttigd ton ’t
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jeunken achter’t stuur zat, want hee kwam heelhoeds trugge en joa.,
hoo besteet het. De dreikoonte van de Brömmelbuske har in èèn kear ’t
riebewies ehaald.

HekselmesienHarry

Daankensweerd

Inwoners van Beckum, Oele en de rest van de gemeente Hengelo
hebben niet alleen de moeite genomen om te gaan stemmen op 16
maart, maar ook om die stem op mij uit te brengen. Het resultaat mag
er zijn, meer dan genoeg (voorkeur)stemmen om voor een tweede
termijn in de gemeenteraad van Hengelo in aanmerking te komen. Mijn
dank is dan ook groot. Ik ga wederom mijn stinkende best doen om de
aandacht voor Beckum en Oele niet weg te laten glippen. Ik heb het vier
jaar met veel plezier en inzet gedaan en daar ga ik mee door.
Ook deze periode komen er veel uitdagingen (niet alleen voor Oele en
Beckum, ook voor Hengelo) en ik hoop dat ik met nuchter
boerenverstand iedereen die op mij gestemd heeft waardig kan
vertegenwoordigen.
Mocht er wat zijn, schroom niet om mij aan te spreken. Ik loop wel
ergens rond met de honden.

Bernadette Morskieft

BBB-tje

Huishoudelijke hulp gezocht
Wij zijn op zoek naar iemand die wekelijks of om de andere week ons
een handje kan helpen in de huishouding. Het gaat met name om het
schoonmaken van de woonkamer, badkamer, toilet en keuken. En af en
toe wat extra werkzaamheden zoals ramen wassen.
Dag en tijd zijn in overleg te bepalen. Ben jij of ken jij iemand die hier
interesse in heeft? Bel of app dan naar 06 51357380.

Mart Nales en Monique Veelers, Beckum
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Dodenherdenking…opdat wij niet vergeten…
Al heel wat jaren organiseert de werkgroep dodenherdenking in
samenwerking met IKC de Bleek een herdenking bij het
monument ter gedachtenis aan Toon ter Braak. Helaas kon de
herdenking al twee jaar niet doorgaan. Juist nu willen we de
draad weer oppakken omdat de oorlog tussen Rusland en
Oekraïne erg actueel is.
Het monument op de begraafplaats is 22 jaar geleden opgericht
door Indiëgangers die daar hun kameraad verloren hebben. Mensen die hier (of
elders) gediend hebben en hun nabestaanden worden persoonlijk uitgenodigd
bij deze herdenking aanwezig te zijn.
De werkgroep heeft besloten deze herdenking voort te zetten maar het ook iets
breder te maken nl; het herdenken van alle slachtoffers van oorlogen en
zinloos geweld.
Ter voorbereiding op deze herdenking worden de kinderen in groep 7/8 bezocht
door Don Wentink die hen vertelt over zijn belevenissen tijdens de missies in
Bosnië, Servië, Mali en Afghanistan.
Dit jaar vindt de herdenking plaats op donderdag 21 april om 19.00 uur.
Burgemeester Sander Schelberg is ook bij deze herdenking aanwezig.
Voorafgaand aan de herdenking worden de klokken geluid en vertrekken we in
een lange stoet van de school naar de begraafplaats. Voor mensen die slecht
ter been zijn, staan op het kerkhof stoelen klaar. Daar worden enkele korte
toespraken gehouden en lezen de kinderen van groep 7/8 gedichten voor. We
nemen twee minuten stilte in acht. Er worden bloemen gelegd en iedereen mag
een (onverpakte) rode roos meenemen en deze in een vaas bij het monument
zetten.
We hopen dat deze uitleg ervoor zorgt dat nog meer mensen de herdenking
gaan bijwonen. Dus tot ziens!?

Namens de werkgroep Dodenherdenking,
Carla Meenhuis

Reparatie platte dak ’t Geertman
Het platte dak van sportzaal ’t Geertman wordt op korte termijn
vervangen. Door lekkage zijn de dakplaten zacht geworden en kunnen
ze naar beneden vallen. De sportzaal is van 2 t/m 13 mei niet te
gebruiken en daarna t/m 27 mei alleen ’s avonds en in het weekend.
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Aan de onderkant van het dak zitten stramitplaten. Deze zijn door de
lekkages doorweekt. Stramitplaten verpulveren en kunnen daardoor niet
via de binnenkant worden vastgezet. Dit moet tegelijkertijd met het
herstel van de bovenliggende constructie gebeuren en dat kan alleen via
de bovenzijde van het dak. De werkzaamheden gelden alleen voor het
platte dag, niet voor het schuine pannendak.
De gemeente Hengelo laat dit uitvoeren in mei. Dan is de sportcompetitie
nog niet afgelopen. De gemeente heeft geprobeerd om de
werkzaamheden te verplaatsen naar de zomervakantie maar dit is niet
gelukt. Het moet namelijk voor het najaar weer gereed zijn en de
aannemer kon de werkzaamheden niet anders plannen.
De sportzaal sluit op maandag 2 mei. Vanaf vrijdagavond 13 mei kan
men in het weekend en ’s avonds de sportzaal weer gebruiken. In
verband met de veiligheid kan de zaal t/m 27 mei niet overdag gebruikt
worden. De gemeente zoekt naar alternatieven voor trainingen in deze
periode. Als het weer het toelaat, gaat de school buiten gymmen.
Deze werkzaamheden staan los van de ontwikkelingen rondom de MFA.
Om de veiligheid van de gebruikers te garanderen, moet het dak van de
bestaande sportzaal binnen enkele maanden onderhanden worden
genomen. De gemeente kan en wil hier niet langer mee wachten want
dat is niet veilig. Het dak wordt nu vaker gecontroleerd. Na het herstel
kan de sportzaal weer veilig gebruikt worden tot een eventuele komst
van de nieuwe MFA met sportaccommodatie. De gemeente voert de
minimale maar wel wettelijke vereiste maatregelen uit met bijkomende
investeringen.
Gemeente Hengelo en TVO bestuur

NIEUWS van VROUW ACTIEF BECKUM

Op de dag dat deze BBB uitkomt, staat ons JUBILEUMFEESTJE bijna
voor de deur. Het heeft even geduurd (2x een afzegging) maar op
vrijdag 22 april gaat het dan toch echt gebeuren. Ruim 85 leden
hebben zich aangemeld om dit feest samen met ons te vieren. Wij kijken
ernaar uit!!
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Dit jaar gaan ook de PINKSTERFEESTEN weer door. En daarvoor is onze
HULP wederom gevraagd. Karin zal je benaderen (of heeft dat al gedaan)
met de vraag of je wilt helpen. Als je al weet dat je wilt helpen, bel dan
met Karin, want alleen samen kunnen we er weer een mooi
(Pinkster)‘feestje’ van maken.
Op woensdag 25 mei staat onze AVONDFIETSTOCHT op het programma.
We vertrekken om 17.30 uur vanaf het kerkplein. Tijdens de
jubileumavond gaat er een opgaaflijst rond. Opgeven via de mail of door
te bellen met een bestuurslid. Wel horen we graag vóór 16 mei a.s. of
je gezellig met ons meegaat.
En dan is het op dinsdag 21 juni tijd voor ons DAGJE UIT MET DE BUS.
We gaan best een eindje weg en er wordt ook een stukje gelopen. Omdat
er maximaal 62 personen in de bus kunnen, regelen we de opgaaf
volgens een redelijk strak protocol. Medio mei sturen we een mail met
de spelregels. Pas vanaf dat moment kun je je opgeven. Het is pas zeker
dat je mee kunt als je van ons een bevestigingsmail hebt ontvangen. Dit
om duidelijk te zijn en teleurstellingen te voorkomen. Maar zoals gezegd,
we komen hier medio mei op terug.
We ontmoeten elkaar!

Groetjes, bestuur Vrouw Actief Beckum

Dit keer in de Pitamientjes
3 heren uit groep 8

Afgelopen week is er op de Bleek carnaval gevierd. Na een aantal jaren
dat het niet doorging, konden we dit keer weer in de polonaise door de
school. Alaaf, alaaf, alaaf!
Om goed vertegenwoordigd te zijn, is er gevraagd in groep 8 wie van
de jongens en de meisjes graag schoolprins of -prinses wilde worden.
Het animo onder de meiden was niet groot, bij de jongens was dit
anders. Prins Joost was de gelukkige maar wie zijn rechterhand werd,
was de grote vraag???
Jip wilde dit graag worden. Samen met Joost en Jip is er een plan de
campagne opgesteld voor het onthullen van de schoolprins en
Beckum Beter Bekeken, jaargang 44, nummer 4 2022
pagina 14

-adjudant. En deze heren kunnen goed een geheim bewaren, heel erg
knap!

Kunnen jullie wat
vertellen over de
onthulling?

Joost: “Alle kinderen
verzamelden in de hal
en omdat ik de enige
was die schoolprins
wilde worden, kwam ik
op het podium. Ik was
niet superzenuwachtig.
Alle kinderen van
groep 8 moesten gaan
staan en als het
antwoord op een vraag
goed was, dan vielen
ze af. Zo bleef er één
iemand over en dat was Jip! We hebben ons omgekleed en met de
school een polonaise gedaan om alvast te oefenen!”
Carnavalsdag, vrijdag 8 april, begon erg vervelend voor Jip, hij was
hartstikke ziek en kon niet naar school komen om Joost te
ondersteunen. Door snel te bellen met Ids, hadden we toch een
schooladjudant op het podium staan.

Adjudant Ids, Prins Joost, Prins Leo I en Adjudant Hugo I
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Vertel eens over de dag:

Ids: “Op school hebben Joost en ik ons eerst omgekleed en toen kwam
de carnavalsvereniging op school. Wij zaten nog even in de klas. Om 9
uur begon de optocht door het dorp en wij mochten achterin in de
golfkar bij prins Leo en adjudant Hugo”.
Joost: “Na de optocht zijn wij met Prins Leo en adjudant Hugo in alle
klassen rondgegaan en hebben we gekeken welke leerling het mooist
verkleed was. Ook hebben we na de optocht besproken wie de mooiste
versierde kar had.”
De volgende prijzen
Mooiste kar:
Groep 4/5/6:
Groep 7/8:

hebben we uitgereikt aan:
Groep 1/2/3: Cas
Dustin
De lekkere zak snoep ging naar Jip omdat hij er
niet bij kon zijn.

De beste verklede leerling per klas:
Groep 1/2/3:
Joep
Groep 4/5/6:
Luuk
Groep 7/8:
Emma
Na het bezoek aan de klassen was er een playbackshow. Alle groepen
traden twee keer op en tussendoor hebben we de polonaise gelopen.
Het was een groot feest!
Ids: “Voor de kinderen in groep 7; het is echt heel leuk om prins of
adjudant te worden”.
Joost: “Je krijgt maar één keer de kans en je voelt je echt de baas van
de school!”
Alaaf, alaaf, alaaf!
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Beckum heeft Prins Leo I (en Tom een vleespakket)

(Prins Leo I (te Lintelo) en metgezel Angeline)

De naam van de nieuwe prins geraden!
Tom Asbroek ontvangt het vleespakket van prins Leo. Proficiat!
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Carnaval in Beckum in april
Daar horen kerstslingers bij...

V.l.n.r. Milan Ezendam, Pascal Wegdam, Cyriel Temmink, Martin Hengelman

Een dag op het stembureau

Na de landelijke verkiezingen in maart 2021 was het dit jaar tijd om te
kiezen voor de gemeenteraad van Hengelo. Met vooraf een
drukbezochte verkiezingsavond met een “officieel” debat hebben de
verschillende politieke partijen uit Hengelo geprobeerd om in Beckum
hun zieltjes te winnen. Dit, samen met de actuele plannen voor Beckum
maakte dat we op “ons” stembureau zowaar boven het landelijke
opkomstpercentage uit staken.
Om 7.30 uur gingen de deuren open en mochten we al gelijk de eerste
stemmers verwelkomen. Met een team van vijf personen hebben we de
hele dag zitting gehad in de kantine van TVO waar we van alle gemakken
voorzien waren. Koffie en thee was volop aanwezig, de catering was
vanuit de gemeente goed verzorgt en een heerlijk zonnetje verscheen
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aan de lucht. Hoewel de opkomst lager was dan bij de landelijke
verkiezingen liep het toch de hele dag mooi door. De sfeer zat er goed
in en er was alle tijd voor een praatje. Met een kleine piek in de vroege
avonduren konden we om 21.00 uur de deuren sluiten en beginnen met
tellen. Door de handzamere stembiljetten was deze klus een stuk
eenvoudiger dan in 2021.
Na een hertelling kon er proces-verbaal opgemaakt worden en zijn we
richting stadhuis in Hengelo gereden om alles in te leveren en af te
sluiten met een drankje. Al met al een mooie verkiezingsdag die zonder
problemen verlopen is.

Rest mij nog om alle mede stembureauleden te bedanken voor de
gezellige dag en wie weet zien we elkaar bij een volgende
verkiezingsdag.

Marianne ter Bekke

Ontmoetingsdag 2022
De Zonnebloem van de afdelingen Beckum/Bentelo
Hengevelde/St. Isidorushoeve pakken de draad weer
op en organiseren in deze zomer samen een
Ontmoetingsdag. Datum en locatie zijn inmiddels
bekend: dinsdag 23 augustus in Herberg “De
Gebrande Waateren” in Hengevelde. Verdere
informatie volgt in de BBB van juni. Noteer de datum
vast op uw kalender, het belooft weer een mooie dag
te worden.

Namens de werkgroep Ontmoetingsdag, Truus Kamphuis
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Met de Zonnebloem naar Intratuin

De Zonnebloem Beckum organiseert op woensdag 4 mei 2022 een
ochtend naar Intratuin Enschede. We vertrekken om 9.30 uur uit
Beckum. Gasten die het leuk vinden om mee te gaan, kunnen zich
opgeven bij een van de vrijwilligsters: Anjo Hendriks (06-57018286) of
Els Harink (06-41733419). U wordt opgehaald en thuisgebracht.

De Zonnebloem, afdeling Beckum

Das Beckumer Ossenfeld Fest

Na twee jaar afwezigheid geht’s wieder los, Das Beckumer Ossenfeld
Fest! Zoals vanouds beginnen we ook dit jaar de Beckumeravond op
vrijdag 3 juni om 20.00 uur. We rekenen erop dat jullie na twee jaar
weer net zoveel zin hebben in een feestje als wij! De avond is kort, zo
rond 01.00 uur is het afgelopen. Dat is ook best verstandig, want we
moeten nog een heel weekend. Dus kom op tijd, dan kun je maximaal
genieten van de aftrap van de Pinksterfeesten. Om 20.30 uur gaat onze
‘Corona’ voorzitter het welkomstwoord doen. Na twee jaar mag hij ook
eindelijk een feestje organiseren. We gaan dit op een ludieke wijze met
elkaar vieren, dus zorg dat je op tijd bent!
Je hebt dan genoeg tijd om bij te praten met vrienden en vriendinnen,
familie, buren en kennissen die je al een poosje niet gesproken hebt. En
genoeg tijd om net voldoende drankjes te drinken, zodat je zaterdag
(niet) wakker wordt met de eerste kater van het weekend. En genoeg
tijd om veel Duitse dansjes te maken en als een ware jukebox mee te
blèren op de Duitse knallers.
Ook dit jaar is er weer de mogelijkheid om een
tafel te reserveren. Dit kan door een mail te
sturen
naar
contact@pinksterfeestenbeckum.nl.
Vermeld daarin met hoeveel personen je
aan tafel zit. Je krijgt een email terug als
het gelukt is om een tafel te reserveren.
Kosten zijn € 10 per persoon en hier krijg
je bij de entree dan vier munten voor. Ben je om
20.30 uur niet aanwezig dan kan het zijn dat je tafel
weer vergeven wordt. #niksBeckumskwartiertje#gewoonoptijdkomen
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Heerlijk toch?! Zo’n Lederhose die lekker strak in het kruis zit en de
boobies opgeknupt in de Dirndl! #Duitseoutfituitdekast. ‘Verkleden?!
Moet dat?” Nee, dat hoeft niet, maar het is wel superleuk. Om de sfeer
te verhogen komt er vanuit Duitsland een topartiest ingevlogen! Deze
wil je niet missen! #daarwiljebijzijn
DUS: trek je Dirndl & Lederhose uit
de kast, kom op tijd, grijp een paar
Groβe Gläser Bier en proosten
maar! Wij hebben er in ieder geval
al weer donders veel zin in!
#wemogenweer

Uitje TVO

JO-12, JO-10, JO-9 voetbal en D en E jeugd handbal
Met deze teams gingen we woensdagmiddag 23 maart naar de
schaatsbaan. Dat het buiten bijna 20 graden was, mocht de pret niet
drukken!! Rond de 30 jongens en meiden stonden om 13.30 uur klaar
op het schoolplein om vervolgens met een grote bus van taxi Ter Doest
naar de ijsbaan te gaan. Wat een pret! Een hoop lawaai en gezang. Bij
de ijsbaan waren er een aantal die echt al goed konden schaatsen en
een aantal die nog (bijna) nooit hadden geschaatst. Maar iedereen had
er plezier in. Helaas was er een klein ongelukje voor Thijmen, maar
verder verliep alles voorspoedig. Er was voor genoeg snoep, cake, chips
en drinken gezorgd. Al met al een zeer geslaagde middag!
De TVO JO-7 voetbal en aanstormende talentjes bij de handbal hadden
op woensdag 6 april een paasactiviteit, eieren zoeken. Helaas liet het
weer ons nu in de steek en konden we niet naar het bos. Gelukkig biedt
de zaal dan ook nog perspectief. Met dank aan de opbouwers stond de
zaal vol met alles wat er maar in de kasten te vinden was en konden de
eieren worden verstopt. Arwen vond het gouden ei, deze mocht ze thuis
lekker opeten. Als verassing kwamen er ook nog twee paashazen de zaal
binnen met lekkers voor iedereen! En wat waren de kids maar druk met
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raden wie er nu in het pak zaten. Dit bleken Maud en Lynn te zijn,
bedankt dames!

Groetjes TVO OMNI- activiteitencommissie,
Sido, Anna Marie, Annemiek, Daniëlle, Christel en Simone

KONINGSDAG 2022
Na twee jaar roeien met de riemen die we hadden, mogen we
weer voluit Koningsdag vieren! En dat doen we graag met alle
Beckumers, Oelenaren en Stepeloërs. Jong, oud, oud-inwoners
en iedereen die Beckum en omstreken een warm hart
toedraagt.
We beginnen weer als vanouds om 10 uur door met z’n allen op een
ludieke wijze Koningsdag in te luiden. Dit jaar hebben we, net als vorig
jaar, een leuke tocht uitgestippeld maar nu wat korter, want we hebben
nog veel meer leuke dingen te doen, en te voet met vermaak en
hersenkrakers onderweg. Aanmelden voor de wandeltocht kan bij Nicole
Kamphuis, 06 15064069.
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Er is ook, net als voor corona, een heerlijke fietstocht. Aanmelden kan
op de dag zelf. De fiets- en wandeltocht starten direct na onze gezellige
koningsdagopening. Daarna worden jullie weer verwacht op het
schoolplein die voor die dag is omgetoverd tot het Koningsplein. In
samenwerking met TVO en dartclub Anti-Roos hebben we een veelzijdig
en leuk programma opgezet. Op het Koningsplein bevinden zich de
bezigheden voor de rest van de dag waaronder springkussens voor de
allerkleinsten, een darttoernooi, workshop graffiti spuiten, bingo, dj, een
drankje, een hapje, etc. Kortom activiteiten voor jong en oud.
Aanmelden voor het darttoernooi kan op de dag zelf.
Laten we er met z’n allen een mooie dag van maken en dat de
Koningsdag in Beckum een echt dorpsfeest voor iedereen, jong en oud
mag worden! Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, dus kom gezellig bij
ons Koningsdag vieren!

Koningsdagcommissie

In herinnering…
Ons bereikte het droevige bericht dat Nico Temmink is overleden op de
leeftijd
van 65 jaar. Hij zou op 11 april 66 jaar oud geworden zijn.
De familie vatte zijn heengaan treffend en respectvol samen met de woorden;

Nico was wie hij was en mocht ook zijn wie hij was…

De naaste familie wordt met dit afscheid sterkte toegewenst.

BBB redactie

Beckum Beter Bekeken, jaargang 44, nummer 4 2022
pagina 23

Informatieavond ‘Voorkom oplichting’

Fraude door onder andere nepbankmedewerkers is de afgelopen
jaren explosief gestegen. Het aantal
slachtoffers is van 2020 tot 2021 bijna
verdubbeld, zo blijkt uit cijfers van de
banken. De politie, banken en telecombedrijven doen er
alles aan om bankhelpdeskfraude aan te pakken. Maar
hoe kun jij het zelf herkennen en wat moet je dan doen?
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Wijkagent Arjan Prins komt dat samen met zijn collega-experts en de
Rabobank uitleggen op woensdag 8 juni vanaf 19:30 uur in ‘t
Proggiehoes.
Denk jij ook dat overkomt mij niet, kom dan vooral!

WAT IS ’T WAT…
Je zag het natuurlijk al lang aankomen. “We moeten met z’n allen zorgen
dat we de beoogde aantallen windturbines gaan bouwen de komende
jaren”. Deze boodschap ten behoeve van duurzaamheid,
energievoorziening, gezond klimaat etc. is indringend aan ons
meegedeeld. Ook zonnepanelen horen bij dit pakket van ’nieuwe schone
stroom’. De provincies en gemeenten alom in het land droegen en
dragen die boodschap uit. Men probeert ons op allerlei manieren van de
noodzaak te overtuigen en doet een beroep op ons
verantwoordelijkheidsgevoel. Op verschillende niveaus worden
mogelijke locaties op haalbaarheid getoetst, daarvoor met mensen
gepraat en met potlood worden de contouren voorzichtig ingekleurd. Ze
praten dan over ‘projectbesluiten’ lazen we drie weken terug. Maar het
schiet nog niet op. Wat heet; er is nog vrijwel niets vastgelegd.
Gemeenten slagen er niet in om zoekgebieden aan te wijzen, veelal
vanwege lokale protesten. Dus overweegt, nee, dreigt de provincie in te
grijpen als de gemeenten niet snel komen met plannen voor windmolens.
Dat wordt dan omfloerst beschreven. “Het betekent, dat we op enig
moment moeten schakelen van stimuleren en ondersteunen naar inzet
van ons ruimtelijk instrumentarium om windinitiatieven mogelijk te
maken”. Toe maar, dat wordt nog wat, want wie verwacht nu dat deze
taaie materie zonder scrupules en rimpelingen in volle omvang wordt
afgerond? En meteen al na die ‘dwingende windmolenbrief’ kwamen er
kritische signalen van Twentse politici met de strekking; ‘niet zo
voortvarend doordenderen, terwijl een onderzoek nog loopt…’.
Interessant, dat is de column die Tubantia journalist Gerard Smink op 2
april in TC Tubantia lanceerde. ‘Alleen lintjes voor de échte helden’,
kopte hij. En hij had met deze uitspraak zeker een punt. Want was nu
de kern tot de discussie? De SP-fractievoorzitter van de Hengelose
gemeenteraad kreeg een lintje voor een Koninklijke Onderscheiding
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aangereikt, maar hij weigerde deze onderscheiding in ontvangst te
nemen. Dat kan natuurlijk, waar andere gemeenteraadsleden met een
respectabele staat van dienst wel dat lintje bij hun afscheid
accepteerden. De crux is feitelijk dat in de volksmond de mening bestaat
dat alleen personen die geheel belangeloos jarenlange verdiensten - van
grote sociale of culturele waarde voor een gemeenschap hebben vervuld
- voor een Koninklijke Onderscheiding in de Orde van Oranje-Nassau in
aanmerking kunnen komen. Daarbij komt ook het fenomeen om de hoek
kijken dat onderscheiden personen met verschillende kwalificaties van
het lintje kunnen worden benoemd. Van lid tot ridder tot officier van
Oranje-Nassau (of nog hoger!). Hoe hoger op de maatschappelijke
ladder of grote verantwoording van de voorgedragen persoon, die keuze
wordt naar aanleiding van de voordracht gemaakt door de wijze
personen van ‘de Kanselarij der Nederlandse Orden’. Hoe dan ook; in
Beckum zijn in het verleden ook een aantal personen geridderd als lid in
de Orde van Oranje-Nassau. En wie weet, het is misschien wel mogelijk,
dat in de nabije toekomst nog een plaatselijke genomineerde voor een
lintje kan worden voorgedragen.

Redactie BBB

Afscheid bestuursleden TVO Tennis

Jaarvergadering TVO Tennis. Afscheid van bestuursleden Arend ten Barge en Eric Kleinsman
(Nieuwe bestuursleden; Ilse Westendorp, Sandra Wolterson), foto H.Jannink)
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Winterse dromen op 1 april…… column
Zo tegen 1 april geraakte ik in een verwarde droom. Door de
onheilspellende weersverwachtingen was ik van slag en
geraakte in een complete fantasiewereld.
Ook al omdat wel twee weken achtereen - door het zachte droge weer we richting een milde lente leken te gaan. Bomen, struiken, bloemen en
andere gewassen ontknopten. Vroege aardappelen konden gepoot
worden en het voorjaar diende zich in volle omvang aan.
Maar nee, alle weerprofeten (als opvolgers van Jan Pelleboer tot Piet
Paulusma, zij rusten overigens in vrede…) voorspelden breeduit kommer
en kwel met winterse omstandigheden. Van gestage regen, overgaand
in natte sneeuw tot droge sneeuw, gladheid hier en daar door twee-drie
nachten vorst en in sommige streken een ‘code geel’ waarschuwing. In
mijn hallucinatie zag ik de winterbeelden voor me. Op vrijdag 1 april (hoe
treffend wil je het hebben!) winterlandschap in Beckum – kinderen
maken een sneeuwpop op het schoolplein – op de Hagmolenbeek en
Oelerbeek kan geschaatst worden – op de Stepelose es en in het
Huttenveld zijn langlauf parcoursen uitgezet – achter op het Ossenveeld
kan men schansspringen – en op de Potsplas en èènviever zijn shorttrack
wedstrijden. En ook de koek-en-zopie kramen deden goede zaken bij al
die evenementen.
Maar de droom spatte ruw uiteen, vrijdagmiddag op 1 april al. Code geel
waarschuwing was niet aan Beckum besteed; slechts lichte sneeuwval,
het witte tapijt trok bij 2 graden boven nul langzaam weg, wegen waren
schoon. Bleef over de verwondering die dit aparte natuurverschijnsel te
weeg bracht. Zo kun je je weldadig koesteren in het aangename zonlicht
bij 18-20 graden eind maart en enkele dagen later zit je (even) in guur
winters weer. Kortom de verwarde droom over die gefantaseerde
winterspelen in Beckum was van akelig korte duur.

Knitto
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Nieuws van de zonnebloem. DE ZONNEDAG
Laat u lekker verwennen en verrassen op zaterdag 11 juni.
Tijd 10.00 uur in Oeler school Vöckersweg 24 in Oele.
Geef u zo snel mogelijk op voor 4 mei.

Bij Sandra Nales 06-21217984 of Marian Jannink 06-57722770
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Datumbank
21 apr.
Dodenherdenking | Aanvang 19.00 uur | Kerkhof
22 apr.
Vrouw Actief | Jubileum feestavond | 19.30-23.30 uur
26 apr.
Kingsnight Beckum | Wapen van Beckum
27 apr.
Koningsdag 2022
28 apr.
Wat de pot schaft*
6 t/m 8 mei Toneelvereniging Levenslust | Wat een kippendrift
10 mei
De Zonnebloem | Dag met de boot | Aanvang 9.30 uur
11 mei
Handwerksoos BBH | 14.00-16.30 uur | De Pol Bentelo
12 mei
Wat de pot schaft*
13 mei
Toneelvereniging Levenslust | Wat een kippendrift
14 mei
TVO Volleybal | Midzomertoernooi
15 mei
Toneelvereniging Levenslust | Wat een kippendrift
16 t/m 21 mei Collecteweek Longfonds
18 mei
AED | Herhalingscursus | 19.00 uur | De Schole Oele
21 mei
Oud papier
24 mei
AED | Herhalingscursus | 19.00 uur | De Schole Oele
25 mei
Handwerksoos BBH | 14.00-16.30 uur | De Pol Bentelo
25 mei
Wat de pot schaft*
25 mei
Vrouw Actief | Avondfietstocht | Aanvang 17.30 uur
3 t/m 6 juni Pinksterfeesten Beckum
8 juni
Infoavond ‘Voorkom oplichting’ | 19.00-21.30 uur
9 juni
Wat de pot schaft*
11 juni
Zonnebloem | Zonnedag | 10.00-15.00 uur | De Schole
15 juni
AED | Herhalingscursus | 19.00-21.00 uur | ’t Proggiehoes
17 juni
OVBO | jaarlijks uitje
18 juni
Oud papier
21 juni
Vrouw Actief | Dagje uit met de bus
22 juni
Wat de pot schaft*
26 t/m 28 aug Volksfeesten Oele
1 sept.
OVBO | Gastspreker
17 sept.
Lus van Beckum
12 okt.
AED | Herhalingscursus | 19.00-21.00 uur | ’t Proggiehoes
8 nov.
AED | Herhalingscursus | 19.00-21.00 uur | ’t Proggiehoes
15 nov.
OVBO | Thema-avond
*Wat de pot schaft. Alle bijeenkomsten starten om 16.00 uur en vanaf 18.00 uur gaan we samen

eten. Kosten bedragen € 7,50 inclusief/consumptie. Geen vervoer? Geen probleem. U wordt
opgehaald en weer thuisgebracht.
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VAKANTIES BASISSCHOOL DE BLEEK
schooljaar 2021-2022
25 apr. t/m 6 mei
Meivakantie
26-27 mei
Hemelvaartweekend
18 juli t/m 26 aug.
Zomervakantie
Wijzigingen en/of aanvullingen kunt u doorgeven aan r.jannink1@kpnplanet.nl

VIERINGEN Blasiuskerk Beckum
APRIL
Di 26 apr.
MEI
Di 03 mei
Di 17 mei
Za 21 mei
Di 24 mei
Di 31 mei

09.00 uur

Woord- en Communieviering/Pastor Doornbusch

09.00 uur
09:00 uur
19:00 uur
09:00 uur
09:00 uur

Woord- en Communieviering/Pastor Zoet
Woord- en Communieviering/vrijwilliger
Gebedsviering/vrijwilliger
Eucharistieviering/pastoor Jansen
Woord- en Communieviering/pastor Van den Bemt

Talent, een veelbelovend blad dat door Levenslust

werd geïntroduceerd in 1976 ‘talent verschijnt 5X per jaar´

Frank Appelman was de initiatiefnemer. Een eerste (vergeeld!) nummer
werd me aangereikt door Eddy Drenth die zijn archief wilde opschonen,
die in 1976 al lid was van Levenslust. Hij was mede toeschouwer bij de
wedstrijd DSVD-TVO onlangs. ‘Neem deze eerste Talent maar mee voor
het Beckumer historisch archief´, was zijn nuttige tip. Oké, heb ik dus
gedaan. Maar even nog enkele memorabele feitjes uit 1976 in deze BBB!
- André Weernink werd doorgelicht over zijn lange
‘toneelloopbaan’.
- Alfons Harink is lid geworden en woont in Oele. ‘Naast mijn hobby
als voetballer heb ik voor toneel gekozen na positieve berichten
van Gerry Lansink’.
Ook veel moppen staan genoteerd. Een pittig voorbeeld, uit België dus!

De rechter kijkt streng naar de vrouw die ervan wordt verdacht haar
man in een vlaag van woede om het leven te hebben gebracht.
‘Waarom hebt u hem met pijl en boog vermoord?’ vraagt hij. Zegt ze;
‘ik wilde de kinderen niet wakker maken’.
Jan Ottink
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Beckum Toen en Nu...
Wie herkent deze persoon? Hij/Zij heeft veel betekend
voor de Beckumer gemeenschap. BENIEUWD!!!
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EEN VOETBALKRAKER
met alles erop en eraan…

Treiterijen, felle duels, meteen na het begin een zware keepersblessure,
noodgedwongen improvisatie, ‘tactische’ blessurebehandelingen, veel
reclameren bij de arbiter, een invaller-doelman die (bijna) alles
tegenhield, verhitte gemoederen tussen de dug-outs, een
wonderbaarlijke ontsnapping tot het eerste doelpunt en ver in
blessuretijd de verdiende gelijkmaker uit een strafschop.
Zie daar de smaakvolle ingrediënten op het menu bij WVV34-TVO op
vorige week zondag 10 april.
Waarin WVV34 per definitie licht favoriet was, dat ook liet merken gezien
het nogal vreemde opgestelde verslag, dat geschreven leek door een
speler van de dag…. Na de geweldige opdoffer voor het TVO team al in
de 2e minuut, toen Milan Ezendam een bal wegstompte en vervolgens
ongelukkig op de grond viel met een ernstige knieblessure tot gevolg.
Terwijl hij net een 5-6 tal partijen had bewezen, in potentie toch wel die
betrouwbare keeper voor TVO 1 te kunnen zijn! TVO moest zich dus
meteen al herpakken, WVV rook bloed. Een intensief gevecht werd
vervolgens geleverd met de geijkte trucs van bluf, respect voor elkaar,
elkaar uitdagen en zo nu en dan de scheidsrechter bespelen. Die zijn
best deed, maar soms ook wel eens onder invloed van het rumoerige
publiek en partijdige dug-out personeel dacht; waar ben ik aan
begonnen…
Waar WVV beste kansen kreeg, de attente TVO noodkeeper Jelle
koelbloedig meester over de situatie bleef, geschiedde het wonder in de
44e minuut. De geslepen Jorn Groothuis stond scherp op de middenlijn
en sprintte weg op een dieptepass; vrij veld! Kortom, Remie was hem
even kwijt… 6 nee 7 tel later lag de bal in het WVV34 netje, 0-1…
WVV likte de wonden oftewel, slobberde van de thee. Wat te doen? Roy
Workel maakte een strijdplan. Die dekselse Beckumers, ‘we kennen ze
bijna allemaal’, moeten toch te pakken zijn? Met nieuwe energie vochten
de groen-gelen tegen de bijkans niet te nemen TVO veste. Waar die
invaller-keeper vrijwel alles pakte, stompte, wegschopte of voor de neus
van de spits weggriste. En waarachtig, TVO kreeg bij enkele lepe
uitvallen ook zomaar kans op een 2e treffer. De spanning steeg, TVO
spelers vielen om, blessures, mentale stress of coachmomenten?
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Afijn, de scheids telde wel tijd bij. Na ruim 96 minuten leek TVO voor de
poorten van de hel zomaar een zege weg te slepen in Hengevelde. Maar
gerechtigheid geschiedde, de voorzienigheid greep in. In een mêlée van
spelers binnen het TVO 16 metergebied werd een ingeschoten bal door
een TVO arm getoucheerd. De benutte strafschop door Wouter Horstink
werd intens gevierd in dolle vreugde door iedereen met een groen-geel
hart. Bij de 1-1 remise werd – na enig (té) emotioneel geroezemoes aan
de zijkant(!) – de vrede getekend...

Knitto-extra

Hogere politiek, bluf, eigenwijs of
onvolledige
weergave van de feiten?
Beckum was de laatste twee weken nadrukkelijk in beeld van TC
Tubantia. “Twickel wil Masterplan Beckum inclusief woningbouw” –
“Einde dreigt voor Wapen van Beckum” – “Bouw in Beckum gaat door,
al ligt Twickel dwars”. Nogal tendentieuze koppen waardoor bij
menigeen de haren te berge rezen. Was het een soloactie van Twickel
zonder info vooraf? En hoezo einde voor Wapen van Beckum? Een
gesprek met Roy en Marloes Boenders leerde wel een duidelijk nuance.
Zie ook het openingsartikel in deze BBB. Over de erfpacht(beëindiging
of verlenging?) van het Wapen van Beckum was met Twickel al eerder
gesproken en in een open sfeer werden en worden diverse opties
bestudeerd.
Feit is overigens wel dat in een reactie van de Hengelose wethouder
Claudio Bruggink onverholen klare wijn geschonken werd. ‘Twickel ligt
dwars over 17 meter grond. Maar wij gaan gewoon door met de
geplande woningbouw plannen zoals die door alle betrokken partijen
afgesproken zijn’. Nog weer eens een nieuw Masterplan met grond van
Twickel (oa. ook de Boenders-locatie) is momenteel onnodig. Alles over
toekomstige woningbouw in Beckum is al met unanieme stemming
vastgelegd in het omgevingsprogramma. We zullen zien of een mogelijke
onteigening aan de orde komt’.
De Tubantia-redacteur van dienst Gerard Smink zette in zijn column
zaterdag jl. nog eens duidelijk uiteen dat Twickel een beetje solistisch
zelf voor ‘gemeenteraadje’ wil spelen. ‘Maar Egbert Jaap houdt de boel
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op’. Voor een futiliteit van 17 meter grond houdt hij Beckum in gijzeling.
Een degelijk en stabiel instituut als Twickel laat zich lelijk kennen en gooit
zijn opgebouwde status en eer hiermee te grabbel. Is de analyse van
BBB en veel anderen. Oh ja, ‘we moeten samenwerken,’ stelt Egbert
Jaap ergens in zijn betoog. We zijn benieuwd naar een vervolg! Want
opties en herkansingen blijven open, want een fase 2 moet – hoe dan
ook- zo snel mogelijk bespreekbaar worden…

Jan Ottink

OSSENNIEUWS…Niet alleen April doet wat ie wil...

Op moment van schrijven hebben we twee katers. Eentje van het
carnavalsavondje van vrijdagavond waar we er een grandioos feest van
hebben gemaakt met de Beckummer Ossens.
De andere kater van een krantenartikel in de Tubantia.
Van Tilligte tot aan Varsseveld, bijna iedereen heeft wel eens een bruiloft
gehad bij Boenders. Ongetwijfeld kun jij je nog een prachtige bruiloft
herinneren waarbij er misschien iemand in de kroonluchters hing of de
oude gebinten op klom.
Naast de bruiloften, familiefeestjes en etentjes hebben we er de
afgelopen jaren fantastische feestjes gehad. Van Gewoon Beckum Live
tot aan de Pinksterfeesten en van 750 jaar Beckum tot aan
kampioensdiners
met
de
selectie
van
TVO.
Als kloppend hart van het dorp is er altijd wel wat te beleven bij het
Wapen van Beckum.
Meer dan 150 jaar horeca geschiedenis als kloppend hart van ons dorp,
dat kan toch niet zomaar verloren gaan? Dat is toch onmogelijk?
Dit is een grapje toch? Of een drukmiddel om de woningbouw op de
locatie bij de beek uit het hoofd te krijgen?
Maandag gaat Twickel een rectificatie schrijven toch? In de Tubantia.
We weten dat dit niks met sentiment te maken heeft en we weten dat
wij niks te vertellen hebben maar dit moeten we toch niet willen met zijn
allen?
Dat de beek inmiddels is omgebouwd tot een uit de kluiten gewassen
slootje en dat de jeugdherinneringen van schaatsen op de brede
Hagmolenbeek of een dikke snoek vangen achter het tennisveld verleden
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tijd zijn dat is te accepteren. Er zijn immers genoeg plekken in en rondom
Beckum waar je een hengeltje uit kunt gooien of bij winterkou kunt
schaatsen. Maar met Boenders zijn we als Beckumers nog lang niet klaar,
daar willen we nog tal van mooie herinneringen maken!

DEZE MAAND….. in één volzin
We zullen het deze keer eenvoudig houden en de aandacht
vestingen op tradities die ons regionaal bezig houden want na de
Palmpasen twee weken geleden met een broodhaantje in de top
van de paas-tak werd afgelopen weekend de boaken verbrand in
de regio met veel toeters en bellen en jawel Dijkerhoek en Espelo
gingen volgens kenners weer met de hoogste eer strijken, maar
ho, ho, vergeet niet het paasvuur in Bentelo aan te tippen, waar de
traditionele Paasparty talloze pubers en tieners trekt, wat niet
wegneemt dat in ónze’ Hoonhook in’ tweedüüster op 1 e Paasdag
ook het paasvuur vrolijk werd ontstoken en over eieren eten
gesproken, de eieren van TVO handbal smaakten lekker…

Nog een beetje carnaval

Prins Leo en adjudant Hugo nemen schoolprins Joost en adjudant Ids op sleeptouw tijdens de
optocht door Beckum

Beckum Beter Bekeken, jaargang 44, nummer 4 2022
pagina 35

SPREEKUUR GEZONDHEIDSPOST BECKUM IN DE PASTORIE
ARTS: (Henny de Hartog)
(op afspraak 074-2555430)
DINSDAGMIDDAG
: 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
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