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
Kopiedruk
Verzending & distributie
Advertenties - coördinatie
Eindredactie

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

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

074-3676435; @. janottink@home.nl en
06-30540780; bfm_morskieft@hotmail.com
074-3676430; @. r.jannink1@kpnplanet.nl
@. advertenties@beckumbeterbekeken.nl
Ria Jannink; 074-3676430
074-3676100

ADVERTENTIES

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

BBB VERSCHIJNT IN 2022 OP;

26 jan, 23 feb, 23 mrt, 20 apr, 25 mei, 29 jun, 21 sep, 26 okt, 23 nov, 21 dec.
Inleveren kopij uiterlijk een week vóór de uitgave!
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Jaargang

Nummer

44…………….……………………………….5
Laatste Week Nieuws
Het was me het maandje wel weer met veel reuring in de wereld, veraf
en dichtbij. Ook in Beckum waar diverse sociale en culturele activiteiten
weer zijn opgestart. Denkend aan de bruisende Dorpsraad, VAB
jubileum, toneel van Levenslust, zomervolley, Koningsdag, OranjeNassau lintjes voor Beckumers.
Levenslust had weer een sterke humoristische voorstelling met WAT EEN
KIPPENDRIFT en gaat ook de Pinksterfeesten openen op vr. 3 juni met
de seniorenfeestmiddag v.a. 14 uur in het Proggiehoes. Beste
senioren van Beckum; dat wordt genieten, wees erbij!!
ZIE OOK DE EXTRA MIDDENPAGINA’S IN DEZE BBB!
Maar ook; de Pinksterfeest organisatie doet een dringend beroep op
vrijwilligers die de muntenkassa’s willen bezetten. Hebt u enkele
uren vrij en hebt u sympathie voor dit grote Beckumer gebeuren, geef u
dan op! “Wij zullen u dankbaar zijn”, Ilse Pot tel.06-521440334.

Kerksluiting Beckum, wanneer dan? (zie ook pag.36)…
TVO1 heeft na nieuwe nederlaag met 3-1 bij Borne nog één punt nodig
om boven de degradatiezone te blijven. Nog twee partijen te gaan, dus
alle hens aan dek mannen!!… Dat laten we toch niet gebeuren??

DE VOLGENDE BBB VERSCHIJNT WOENSDAG 29 JUNI 2022
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Wat U Leest In Deze Mei BBB
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LINTJESREGEN TREKT OVER BECKUM
NIEUWS VAN VROUW ACTIEF BECKUM
TENNISLESSEN TVO
VIER DE VRIJHEID
ZONNEBLOEM BECKUM: ONTMOETINGSDAG 2022
ZONNEBLOEM BECKUM: VERKOOP LOTEN
LOGEETJE IN BECKUM; BERE GEZELLIG
EVEN VOORSTELLEN; PETRA HOFFMANN
EXPEDITIE NOABERSON; GEEF JE NU OP
KONING, KEIZER, ADMIRAAL: FONS KENNEN WE ALLEMAAL
PITAMIENTJES, DE JEUGD AAN HET WOORD
PAASVUUR HOONHOOK
NIEUWE HOOFDTRAINSTER VOOR TVO DS1
WAARDIGE HERDENKING IN BECKUM
WAT ONS BEROERDE OP 4 MEI
NIEUWS VAN DE WERKGROEP AED BECKUM
KAMPIOENEN!!!
POLITIE INFORMATIEAVOND; CYBERCRIME
GEZOCHT: TRAINER DAMES 2
KONINGSDAG BECKUM
LUK AKKEFIETJES
DE HELDEN VAN DE MARATHON ENSCHEDE
LID ALFONS
OSSENNIEUWS BECKUM; KRIEBELS IN DE BUIK
BBB-TJE: HULP IN DE TUIN
VIERINGEN BLASIUSKERK - DATUMBANK
KINGSNIGHT BECKUM
KOOKCLUB BIJ ERVE KNIPPERT
MIDZOMERVOLLEYBAL
TVO HOOFDVELD GRONDIG OPGEKNAPT
DORPSRAAD AMBITIEUS VAN START
WANNEER DAN DE KERKSLUITING???
DEZE MAAND IN EEN VOLZIN
OPENINGSTIJDEN GEZONDHEIDSCENTRUM

Beckum Beter Bekeken, jaargang 44, nummer 5 2022
pagina 3

Lintjesregen trekt over Beckum
Zoals ieder jaar gebruikelijk in Nederland breekt de dag voor de
verjaardag van (in dit geval) onze koning een lintjesregen los boven
Nederland. Vele enthousiaste mensen die zich jarenlang belangeloos
hebben ingezet voor de samenleving worden met een smoesje (behalve
Alfons dan) naar het stad- of gemeentehuis gelokt om ze dan vervolgens
in het bijzijn van familie en vrienden te decoreren met een heuse
Koninklijke Onderscheiding. En dat dat bijna heilig is, zien we aan de
hoofletters van Koninklijke Onderscheiding.
Ook Beckumers ontliepen deze regen niet. Toon Wentink en Alfons
Harink werden in het spreekwoordelijke zonnetje gezet, samen met nog
vier ‘stadsen’ uit Hengelo. Het was dan ook Beckums gezellig in de
Burgerzaal van het stadhuis. Burgemeester Sander Schelberg nam de
gedecoreerden stuk voor stuk onder handen om ze daarna weer naar de
plaats te sturen met een lintje en een bos bloemen. Na een hapje en een
drankje werden de feestvarkens bij ’t Geertman of Het Wapen van
Beckum gefeliciteerd onder het genot van weer een hapje en een
drankje.
Vele
uren
vrijwilligerswerk werd
op
deze
manier
samengebracht in twee
heren die voor Beckum
zoveel
betekend
hebben, dat we ons
geen leven zonder hen
kunnen voorstellen.
Toon en Alfons, van
harte gefeliciteerd met
deze onderscheiding!
Jullie hebben hem
Koninklijk gelaten over
jullie
heen
laten
komen.
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Toon Wentink (68), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Toon was van 1982-1998 bestuurslid, penningmeester en
voorzitter bij de Stichting Zomerfeesten Beckum. Verder is hij
vanaf 1988 bestuurslid, penningmeester en voorzitter bij de
A.R.K.K.V.B. (Algemene Rooms-Katholieke Kerstboom Vereniging
Beckum). In de jaren 90 was Toon bestuurslid en lector bij de H.
Blasiuskerk in Beckum. Daarbij is hij medeoprichter van TVO
Tennis (opgericht in 1994) en is tot maart 2008 bestuurslid
geweest en vanaf 2000 voorzitter. Nog steeds trekt hij de kar bij
verschillende Beckumse verenigingen. Hij is de hulp-Sinterklaas
bij de intocht in Beckum en kerstman bij de kerstmarkt in
Beckum.
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Alfons Harink (64), Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Vanaf 1980 is Alfons onafgebroken vrijwilliger bij TVO door
verschillende functies te bekleden. Hij was jeugdleider,
competitieleider, voorzitter jeugdafdeling, lid hoofdbestuur,
scheidsrechter coördinator, medeorganisator professionele
wedstrijden, voorzitter hoofdbestuur, omroeper bij alle
thuiswedstrijden van TVO1, live-verslaggever op de regionale
radio, voorzitter TVO Gilde en lid kantinedienst. Ook de
Pinksterfeesten konden op zijn aanwezigheid rekenen als
omroeper bij de zeskamp (ook bij de Volksfeesten Oele) en
presentator/organisator. Daarbij bakte Alfons de lekkerste eieren
op
maandagochtend
tijdens
de
opbouw
van
playbackshow/Idool’n/etc.
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NIEUWS van VROUW ACTIEF BECKUM

In dit berichtje kijken we nog even terug op ons
jubileumfeestje. En natuurlijk op de huldiging van onze
jubilarissen:
25jr lid: Siny Ottink, Rosalien Hilderink, Zeneta Kleinsman.
40jr lid: Inie Goselink en Annie Mentink. En maar liefst
50jr lid: Gretha Veldhuis (ontbreekt op de foto) en Truus

Roesink.
Allen nogmaals gefeliciteerd! De dames hebben bloemen en een
passende attentie ontvangen.

Ook hebben we officieel afscheid genomen van een tweetal
bestuursleden: Mathilde Pot en Ans Mulder. Ook zij hebben een attentie
ontvangen.
Verder hebben we tijdens de avond genoten, gelachen, weer gezellig bij
gekletst en gesmikkeld van een heerlijk hapjes buffet. Kortom mooi om
op terug te kijken!
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Op de dag dat deze BBB uitkomt, gaan we ’s avonds fietsen. Een leuke
-niet al te lange- route met een heerlijke versnapering onderweg. En
alvast de spieren opwarmen voor Hemelvaartsdag. Meerdere vliegen in
één klap zullen we maar zeggen!
En dan onze laatste activiteit van dit toch wel bijzondere verenigingsjaar.
Dinsdag 21 juni gaan we een dagje uit met de bus. Als je je hebt
opgegeven, ontvang je begin juni een mail met een bevestiging of je
mee kunt. Er kunnen maximaal 62 personen mee in de bus, tja….. en
vol = vol. Niet de hele dag mee maar wel aanschuiven voor het
afsluitende etentje? Ook dat kan. Meld je aan via ons mailadres:
vrouwactiefbeckum@hotmail.com.
Wij zijn alweer druk bezig met de voorbereidingen van het volgende
seizoen. Het programma is bijna rond. Ben jij nog geen lid en twijfel je
al een tijdje om je aan te melden… Zo aan de vooravond van een nieuw
seizoen lijkt ons dat een prima keuze. Overleg met je vriendin,
buurvrouw en meld je (eventueel samen) aan!! Tijdens onze
bijeenkomsten ‘spreek je nog eens iemand’. We organiseren 8 á 9
bijeenkomsten per jaar en we bieden een gevarieerd programma, onder
andere informatief, creatief, maar ook zeker gezellig en ontspannen. Dus
zien we jouw aanmelding voorbijkomen?! Wij zeggen gewoon doen en
wie weet ben jij straks ook een jubilaris.
We blijven in contact!!

Groetjes bestuur Vrouw Actief Beckum

TENNISLESSEN TVO TENNIS
TVO Tennis is op dit moment druk bezig met het organiseren van
de tennislessen voor het komende najaar. Deze beginnen naar
verwachting eind september, begin oktober. Tijdig via de
tennisschool trainers regelen en dagen en tijden inplannen, kost het
nodige puzzelwerk. Daarom willen we graag voor de zomervakantie
(uiterlijk week 27) weten wie van deze mogelijkheid gebruik wil maken.
Voor meer informatie en eventuele vragen kun je contact opnemen met
Sandra Woltersom (06-15482639) of een mail sturen naar
tvotennis@gmail.com.
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Vier de vrijheid

Begin april 2020 was het 75 jaar geleden dat Beckum is
bevrijd. In de twee jaar die achter ons liggen, is er heel
veel met ons allen gebeurd. Er heerst veel onrust in de
wereld. Maar wij leven hier wel in vrijheid, het grootste
goed dat we kunnen bezitten maar o zo teer kan zijn.
Daarnaast valt er dit jaar nog iets te vieren: de Ouderensoos viert haar
50-jarig jubileum. Om dit jubileum en de vrijheid te vieren, hebben de
Zonnebloem afdeling Beckum en de Ouderensoos besloten op
4 oktober een gezellige dag van herinneringen ophalen, vieren en
herdenken te organiseren.
Iedereen die zich verbonden voelt met één van deze twee verenigingen
is hierbij van harte uitgenodigd. Ook hen die twijfelen of ze wel bij deze
groep horen, schroom niet en geef u op. We verwachten u die dag om
10.30 uur in het Proggiehoes, zo rond de klok van 16.00 uur sluiten
we de dag af. In de middag wordt er een diner geserveerd. Aan deze
dag zijn geen kosten verbonden.
Opgave voor deze dag is gewenst
Bij opgave willen we graag, behalve uw naam, een
aantal dingen van u weten:
• Heeft u een dieet?
• Heeft u zorg nodig overdag?
• Is vervoer een probleem?
Opgave voor 6 september bij:
Anny Ottink, tel: 3676442;
Truus Kamphuis, tel: 3676521 of 06-10304973.

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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Zonnebloem loten

Binnenkort gaan onze vrijwilligsters weer op pad met de loten. Hiermee
wordt onze kas aangevuld en kunnen we leuke activiteiten organiseren
voor de Zonnebloem Beckum. De loten kosten € 2,00 het zou fijn zijn
dat u dit contant afrekent.

De Zonnebloem afd. Beckum

Logeetje in Beckum; Beregezellig

Een heuse beer is tegen wil en dank gescheiden van de andere
beermaatjes. Ze stonden jarenlang op het Hengelose marktplein en krijgt
tijdelijk onderdak op het kerkplein in Beckum. De volgende dag gingen
direct de opmerkingen en moppen rond in ons o zo creatieve dorp.
“Een maiskolf mocht een tijd geleden niet op het grasperk voor de kerk
geplaatst worden”, zei de een. “En ook een kerstboom midden voor de
kerk was niet wenselijk”, zei de ander. ‘En waarom staat de beer met de
rug naar café Halfweg, toch vreemd,” zei een derde.
Overigens; Koningsdag bleef ook niet onopgemerkt en die twee dagen
was de beer mooi versierd met oranje slingers.

BBB redactie
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Even voorstellen….Petra Hoffmann
Van alle leden van de nieuwe Dorpsraad Bruisend Beckum is
Petra Hoffmann relatief gezien het minst bekend in ons dorp.
Maar ze loopt al heel wat jaren mee en ze staat ook zeker niet
van een afstand toe te kijken als er iets gedaan moet worden.
Betrokken, goedgemutst en in voor een feestje, met andere
woorden, deze dame is dus heel geschikt voor Beckum en zijn
inwoners.
Wie is Petra precies? Ze stelt zich aan u voor.

Naam/leeftijd/gezinssituatie/werk

Petra Hoffmann, 41 jaar, samen met
Frans en drie dochters (Lisa, Sanne en
Julia). Ik werk als universitair docent
bij de UT.

Hoelang wonen jullie in Beckum?

Inmiddels alweer 9,5 jaar met heel
veel plezier!

Wat was jouw drijfveer om zitting te
nemen in de Dorpsraad?

Met drie dochters op een krimpende basisschool is de noodzaak voor
starterswoningen evident en over die woningen werd al gesproken toen
wij hier 10 jaar geleden kwamen wonen. Een duidelijk zichtbare,
benaderbare en goed geïnformeerde Dorpsraad kan dat proces van
woningbouw hopelijk faciliteren en daar draag ik graag mijn steentje aan
bij. Verder zat er al een club enthousiaste en capabele Beckumers met
goede ideeën, dus de keuze om aan te sluiten was snel gemaakt.

Ben je nog op een andere manier verbonden in Beckum qua
verenigingsleven?

Ik ben zelf vooral bij/voor school actief en onze dochters handballen alle
drie bij TVO dus daar ben ik met enige regelmaat naast het veld te
vinden.
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Wat is jouw doel om met de Dorpsraad te halen?

Zo goed mogelijk de belangen behartigen van Beckumse inwoners,
ondernemers en verenigingen om de leefbaarheid in het dorp te
behouden. Qua onderwerpen denk dan niet alleen aan woningbouw en
een nieuw gemeenschapsgebouw maar bijvoorbeeld ook aan
ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en energie en alle
andere vraagstukken die in de toekomst voor de Beckumer
gemeenschap kunnen gaan spelen. Daarbij willen we als Dorpsraad een
duidelijk zichtbaar en betrouwbaar aanspreekpunt zijn voor Beckumers,
gemeente en andere betrokkenen. Dat hoop ik te bereiken.

Hoe moet Beckum er volgens jou uitzien over 15-20 jaar?

Een gezellig, divers, bruisend en leefbaar dorp waar het mooi wonen is
en er genoeg te doen is voor iedereen!

Expeditie Noaberson… Geef je nu op

Strijders en worstelaars! Het is weer zover! Hét spektakel van de
Pinksterfeesten 2022 in Beckum komt eraan: EXPEDITIE NOABERSON!
Zondag 5 juni wordt er 's middags gestreden om de felbegeerde titel,
verzamel een team van vijf mensen en geef je op!

Opgeven kun je bij https://forms.gle/VDZ9Hi489iZVj7AY7
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Koning, keizer, admiraal….
Fons Jannink kennen we allemaal
Het mooie van deze tijd is
dat we alle feesten die we
moesten missen allemaal in
een keer inhalen. Zo ook
het
Keizerschieten
in
Wiene/Zeldam. De Kring
Twente, hier zijn bijna alle
zomerfeesten in de regio bij
betrokken, houden jaarlijks
Keizerschieten; een soort
van
Songfestival
voor
bierdrinkende schutters die
op een houten vogels
schieten, want de schutter
die de romp eraf schiet,
heeft de eer om het
Keizerschieten het jaar
erop te organiseren.

Dat onze Fons vele kwaliteiten heeft, is voor niemand een geheim. Hij
helpt overal waar wat op te bouwen valt, zomerfeesten of kerstbomen,
hij houdt de TVO-kantine aan de gang met vele andere vrijwilligers en
staat als oud bestuurslid van de Stichting Zomerfeesten Beckum zijn
mannetje als er geschoten moet worden op diezelfde houten vogel.
En nu schoot Fons op zondag 15 mei in Wiene/Zeldam letterlijk (en
misschien ook wel figuurlijk, die verhalen hebben de redactie van BBB
niet bereikt) de vogel eraf. Dus Beckum heeft een keizer! Er staat op
Wikipedia dan wel zo mooi dat Japan de enige nog regerende keizer ter
wereld heeft, nou, dan hebben ze mooi geen rekening gehouden met
Beckum!
Nu zijn er tijdens het Pinksterweekend mogelijkheden genoeg om Fons
te feliciteren met deze geweldige prestatie. In ieder geval vanuit onze
redactie de hartelijke felicitaties.
Foto: Zomerfeesten Wiene/Zeldam
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Pitamientjes… De jeugd aan het woord
Deze keer is Sanne van der Ende aan
de beurt voor de Pitamientjes. Sanne
is 9 jaar en zit in groep 6 van De Bleek.
Ze zit op streetdance, één keer in de
week gaat ze naar Delden toe voor
een streetdance les. Daarnaast vindt
ze de Tiktokdansjes ook leuk om na te
doen. Ook in de pauze zien we Sanne
soms dansend op het schoolplein
staan met haar vriendinnen.

Afgelopen
jaar
heeft
Sanne
gehandbald bij TVO, ze trainde mee
met de E en speelde de wedstrijden
mee met de F om ervaring op te doen
met handbalwedstrijden. Nu gaat
Sanne van de handbal af want ze gaat
verhuizen en wel helemaal naar
Duitsland omdat mama daar een
andere baan heeft gekregen. Sanne
gaat dus in Duitsland straks naar school en daar nieuwe vriendinnen
maken. Een voordeel vindt ze dat er daar waarschijnlijk een grotere
school is. In welk dorpje ze gaan wonen, weten ze nog niet want ze
hebben nog geen huis gevonden. Sanne vindt het spannend maar ook
weer leuk.
Vanaf deze week krijgt ze twee per week Duitse les om de taal te leren.
Een aantal Duitse woordjes kent ze al: Hallo, doei. Daarnaast kan ze zich
voorstellen in het Duits en ook vertellen hoe oud ze is: Hallo, ich bin

Sanne und ich bin 9 jahre alt.

Natuurlijk gaat ze haar vriendinnen missen, de school en de juffen.
Sanne hoopt dat ze geen meester krijgt in Duitsland. En de taal gaat ze
ook missen, Duits is toch wel echt anders.
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Wij wensen Sanne heel veel plezier en succes in Duitsland! We hopen
dat je na de zomervakantie nog wel een keer langskomt op De Bleek.
Viel Spaß und viel Glück in Deutschland!

Paasvuur Hoonhook

Hoonhook poasveur, mooie traditie, veel aanstekers’, ‘t braand’n as
ne fakkel…(foto Beckum.nl)

Wist u datjes…
Het zat eraan te komen, dat TVO1 handbal een stapje terug moest doen.
Na de nederlaag tegen Hacol’90 met 25-23 was degradatie uit de
hoofdklasse een feit. Britt Veldhuis verwoorde het aldus: “degradatie is
weliswaar zonde, maar het plezier is weer terug. Het komende seizoen
moet de jonge groep weer succes ervaren met een nieuwe trainer. Daar
hebben we vertrouwen in". Daarnaast geeft het dubbele kampioenschap
van zowel het jeugdige B1 als D1 team vertrouwen voor die toekomst.
(zie elders in deze BBB de foto’s !).
Verdere voetbalfeiten: TVO/Hoeve JO19 boekte 2-0 winst op Fleringen,
het JO17 team moest met 5-1 passen in Delden, TVO3 won netjes bij
Enter4 met 4-1 en het 2e verloor van koploper Vorden2 met 4-1. TVO4
verraste Hector met een forse 7-3 zege en TVO1? Twee nederlagen
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tegen resp. DSVD en UDI met de cijfers 3-0(!), waren een blamage. Maar
tegen bijna-degradant LSV werd daarna met een 4-1 zege ‘rustiger
vaarwater gevonden’.

Nieuwe hoofdtrainster voor TVO DS1

Na drie coronaseizoenen neemt TVO afscheid van trainer/coach H-Georg
Weber. Chantal Berlauwt neemt bij de start van het nieuwe seizoen het
stokje over. Wij stellen je graag even voor aan onze nieuwe
hoofdtrainster.
Mijn naam is Chantal Berlauwt, 42
jaar en woon in Hengelo. In het
dagelijks leven ben ik al 13 jaar
werkzaam bij Prescan, op de
afdeling Finance. In mijn vrije tijd
(naast handbal) spreek ik graag af
met vrienden en familie om
gezellige dingen te doen, zoals een
hapje eten, terrasje pakken, dagje
weg, etc. Verre reizen maken doe
ik ook heel graag. Daarnaast vind ik
het ook leuk om met het mooie
weer mijn motor te pakken en
stukjes te touren.
Op mijn 7e ben ik begonnen met
handballen bij Borhave in Borne. Hier heb ik 18 jaar (16-34 jaar) in DS1
mogen spelen met heel veel plezier. In deze jaren heb ik diverse niveaus
gespeeld van hoofdklassen t/m 1e divisie.
Naast dat ik speelster was, ben ik ook trainingen gaan geven aan de
jeugd bij Borhave en zo is het balletje langzaam gaan rollen. In deze
jaren heb ik vooral veel jeugd getraind (Dynamiek, Twente Selectie,
Voorwaarts). De afgelopen 8 jaar zit in bij Bentelo en hier ben ik ook de
senioren gaan trainen, DS2 en ze komen uit in de hoofdklasse, net als
TVO DS1. Nu is het tijd voor een nieuwe uitdaging en komend seizoen
word ik trainster/coach bij DS1. De spelvisie van TVO spreekt mij erg
aan en past ook goed bij hoe ik het handbal graag zie. Ik ga dan ook
met heel veel plezier de nieuwe uitdaging aan.
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Waardige herdenking in Beckum

Veel belangstelling op begraafplaats/kerkhof Beckum met toespraak van
burgemeester Schelberg

Gedichten voorgedragen door de kinderen
Vrede

We delen allemaal samen een wereld
Dat we het elkaar moeilijk maken heeft geen nut
We kunnen het beter uitpraten
Laten we allemaal hopen op vrede

Gemaakt en voorgedragen door Anna Verdaasdonk

Geweld

Waarom dit geweld?
Denk aan alle mensen
Ik sta ervan versteld
Laten we maar allemaal wensen
Dat er ooit vrede zal zijn
En als men oorlog blijft voeren
Trekken wij de lijn

Gemaakt en voorgedragen door Emma Raeven
Beckum Beter Bekeken, jaargang 44, nummer 5 2022
pagina 18

Vrijheid

Vrijheid
Vrijheid is best speciaal
We hebben het niet allemaal
Dat moet veranderen
Vrijheid is ook voor anderen
Kinderen in een oorlogsgebied
Vrijheid hebben de meeste niet
In Nederland denken we er niet aan
Kinderen die naar een fabriek gaan
Elke dag
Terwijl het eigenlijk niet mag
Dat moet veranderen
Vrijheid is ook voor anderen

Voorgedragen door Ids Ottink

Twee minuten

Twee minuten terug denken
Herdenken
Meeleven met de slachtoffers
Op een plek
Waar we geen oorlog willen kennen
Twee minuten terugdenken
Bedenken
Hoe het voor hen was
Twee minuten stilte
Om te laten zien
Wat het voor ons betekent
Dat wij vrijheid kennen
Twee minuten stilte
Op een plek
Waar vrijheid is

Voorgedragen door Bryan Stegeman

WAT ONS BEROERDE op 4 mei tijdens de diverse
DODENHERDENKINGEN in het land?

Dat was de intense solidariteit, die de Nederlandse bevolking
tentoonspreidde. Bij de monumenten bij de begraafplaatsen her en der
in het land, maar vooral ook bij de Nationale Herdenking op de Dam in
Amsterdam. Waar (weer) vele duizenden bijeen waren en waardigheid,
respect en betrokkenheid alom werd getoond. Zonder een wanklacht
door alle mensen. Van ouders met kinderen, tieners, ouderen en
veteranen. Waar ‘helden van toen’ postume eer kregen. In een troostrijk
woord of met plaatsing van een krans voor het monument. En waar
stiltemomenten indrukwekkend waren op die volle Dam en alleen de
verre geluiden van het leven, sonore klok slaan in een toren en getjilp
een verdwaalde vogel te horen waren. Daaraan terugdenkend, kreeg
menigeen een brok in zijn keel. Moest even slikken en raakte extra
ontroerd door die massaliteit van respect. Wat een waardevolle
ogenblikken en contrast met de huidige wereld van oppervlakkigheid en
desinteresse, waar ‘tijd is geld’ altijd voorrang moet krijgen. Even die
twee minuten stilte, hoe kostbaar kunnen die zijn… Het is alweer drie
weken geleden. We gingen snel over tot de orde van de dag,
bevrijdingsfeesten in alle soorten en maten. Want het leven gaat verder
nietwaar? Daarom nog eenmaal - in gedachten - deze terugblik, dat
houdt het leven waardevol. Elk jaar weer.

Knitto
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NIEUWS VAN DE WERKGROEP AED BECKUM
Collecte AED
Via deze weg willen wij jullie laten
weten dat de collecte in december
2021 €881,- heeft opgebracht.
Samen met de donaties en de
schenking die wij mochten
ontvangen in 2021 (€431,50 en
€1000,-) is dit voor ons, de werkgroep leden, een enorme stimulans om
door te gaan met onze werkzaamheden. Deze ondersteuning is nodig
om de doelen van de werkgroep blijvend te realiseren, te weten:
▪ Werven en opleiden van voldoende (bij HartslagNu aangemelde)
burgerhulpverleners in Beckum en omgeving;
▪ Zorgen voor voldoende reanimatie- en AED-cursussen (bediening
Automatische Externe Defibrillator);
▪ Aanschaffen, beheren en (laten) onderhouden van de AED’s in
Beckum;
▪ Genereren van voldoende financiële middelen om deze doelen te
realiseren, middels sponsoring, donaties en collectes.
Herhalingscursussen reanimatie/AED en een beginnerscursus
te Oele
Deze zijn gepland op: Woensdag 15 juni → Beckum
Dinsdag 27 september → Oele
Dinsdag 4 oktober - beginnersgroep→ Oele
Woensdag 12 oktober → Beckum
Maandag 24 oktober → Oele
Dinsdag 8 november → Beckum
Dinsdag 15 november → Beckum
Woensdag 23 november → Oele
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Voor de herhalingen wordt iedereen ingepland. Graag verzoeken we alle
cursisten om altijd te reageren wanneer je ingedeeld bent voor een
cursus, een
of ‘okay’ is al voldoende, immers telefoonnummers en
mailadressen veranderen wel eens of de mail beland in de ongewenste
mailbox met als mogelijk gevolg dat er te weinig cursisten op de cursus
verschijnen en wel het basisbedrag betaald moet worden…… en dat zou
jammer zijn!
Belangstellenden
voor
een
beginnerscursus:
mail
naar
hartvooroele@live.nl of aed-beckum@outlook.com om je op te geven.
De cursisten die in april deel hebben genomen aan de beginnerscursus:
vanaf deze weg gefeliciteerd en bedankt voor jullie inzet!
Ter info
• Kun je in Beckum of Oele geen beginnerscursus of herhalingscursus
volgen, kijk dan eens op: https://www.reanimatieopleidingentwente.nl/ naar de mogelijkheden,
• De werkgroep valt onder de portefeuille Onderwijs, Zorg en
Welzijn, Jeugd en Jongeren van de Stichting Dorpsraad
Beckum,
• De werkgroep is eigenaar van 2 AED’s (pinautomaat Beckum &
afhaalpunt Kamphuis Mengvoeders,
• Er is een AED aanwezig bij zorgboerderij de Tukkerij, overige AED’s
in de buurt: zie www.beckum.nl/dorpsraad/aed,
• Beckumers die zich aanmelden bij HartslagNu krijgen een korting
van €10,- op de cursuskosten, dit wordt uit de AED-pot betaald,
voor overige bijzonderheden, zie www.beckum.nl/dorpsraad/aed.
Informatie is te vinden op de site van de Werkgroep AED Beckum
(www.beckum.nl/site/dorpsraad/aed) of vraag ernaar bij een van
de werkgroep leden. Informatie vragen, opmerkingen of opgeven voor
een cursus kan ook per mail: aed-beckum@outlook.com of via
WhatsApp: 06 4652 5076.

Groeten van
Christel Pelle, Pascalle Ypkemeulen, Sonja Mulder,
Annet Freriksen en Rita Temmink
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Kampioenen!!!

TVO B1 handbal, ongeslagen kampioen; 22 uit 11 !

TVO D1 handbal, -met grote afstand- ongeslagen kampioen; 36 uit 18
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Trainer Dames 2 gezocht

TVO Handbal Dames 2 zoekt een nieuwe trainer! We hebben een leuk
team dat fanatiek is tijdens de wedstrijd maar gezelligheid in de derde
helft ook belangrijk vindt. Het team wordt komend seizoen versterkt met
nieuwe speelsters die overkomen vanuit de jeugd. De leeftijd varieert
tussen de 18 en 23 jaar. Volgend jaar komen we uit in de 2e klasse. We
zijn op zoek naar iemand die ons 1x in de 2 weken op donderdagavond
wil trainen in Beckum. Interesse of ken je iemand? Stuur dan een
berichtje naar Saskia Karnebeek.

KONINGSDAG Beckum 2022

Het schoolplein werd omgetoverd tot Oranje Koningsplein met de hele dag
vertier voor jong en oud. Na de opening onder begeleiding van Beentels Kabaal
waar het Wilhelmus luidkeels werd meegezongen (ahum) kon je meedoen met
de fotopuzzeltocht, een mooie fietstocht maken (dank je wel Alfons!), laten
schminken, genieten van entertainer Patrick, lekker springen in de
springkussens, mooie kunstwerken maken met graffiti, meedingen naar de
prijzen met de bingo en gezellig pijltje gooien tijdens het darttoernooi (waar
volgens Facebook Frank Ottink 1e werd en Michiel Jannink 2e, red. BBB)!
Kamphuuske zorgde voor de lekkere snack en DJ Dynamite maakte het feest
compleet. Hierbij willen we alle barmedewerkers, TVO en Dartclub Anti Roos
bedanken voor de geslaagde samenwerking.
Op naar volgend jaar, laat de Koning maar komen in Beckum!!

Koningsdagcommissie Beckum
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Foto’s: Facebook Koningsdag Beckum

Luk akkefietjes….

Het was vrooger bie de Hapschearfemilie aait reukloos verdeeld in hoes.
Ze wuss’n nig aans, dat ze smons veurdat ze nor schoole gung de haane
oet e mouw’n mos’n stek’n. ‘n Een haal’n wekfleskes oet de keelderkaste,
’n aander zett’n de melkbusse op de delle en schoof ’t melkziewe d’r in.
En hun jungste breurke mog anmaakheultjes met ne iepe kloar maak’n
veur’n fnüspot. En dan ha’j nog den ooldste zuster, den de kantjes d’r
van of leep en al heel vroge ’t hoes oetgung um bie’n logearadres stasie
te loop’n. ‘Doar keump niks van trechte’ klaang den ool’n opoe den op
de opkamer sleup en de resjie voer’n in’t veurhoes. Dee öldste deane is
noa dat staatsie-adres nor ’t klooster goan. De Onnozele Maagd van de
Timmermansknech geheet’n. En warachtig, zee hef ok eff’n vekearing
ehad met den straamp’n van BiesmelkesBeandje. Den wol ok ’t klooster
wa in, mer noa twee daang’ kwaam de muur’n op um of en’ godgaanske
dag bid’n hoom veur hem ok nig. Een weesgegroetje per wekke was
mear dan genog, dat was’t… Von hee en um ealuk te wean, op de blote
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knee daagluks nen rozenkraans ofprevel’n of met’n oflaat elke wekke in
en oet de karke loop’n zol mie ok wa ne etappe te wiet goan, dat zolt,
hek oe efkes duftig oetelech.
Um noe ma wear bie’t begin van disse lezing terugge te kom’n, wi’k oe
oet de deuke doon, hoo’t wieders verdeeld was bie de Hapschear’n
femilie. Dat kö’j oetleng as ’t riesbezzum gebied veur ’n ool’n en
zoegbezzum gebied veur ‘t mѐènske. D’oale Hapschear zat’n pa kear
dageluks met’n riesbezzum de delle,’t barghok en het voarpad nor de
schuure of te kear’n. ’t Meenske har zich ‘n pa joa leene ne zoegbezzum
anneschaft. Doar as ze in't begin zo met in heur schik ze ok in’t
hoonderhok veur de eier stökke de hoonder oet meka jooch en met’n
zoegbezzum alle hoonderstrond en kip’nvear’n opzoog…. Doar kwaamp
d’oale Hapschear achter ton zee elken dag klaang’n dat den zoegbezzum
wear vol zat met hoonderstrond en de hoonder zölf kats op’n biester
waar’n en vergat’n um eier’n te leng’n. Mar good, ton ’t meenske den
stofzüger met mooderdag harre kreeng’n, wol ze d’r nig an um ‘dee
kabaalmesiene’ te gebroek’n. Zee bleef volhool’n, dat de vloere nig kloar
genog wön’ en d’r völ te völ stroom verbroekt wön. En ’t hef proat’n as
Brugman kost en wekk’n doert um dat eengwiese meenske op ne
aandere stier te krieng’n, dat heft. Mar het bleef wa de zoegbezzum veur
heur, zak ma zeng wo’k oeleu noe efkes verteln. Het bunt nig veur niks
eengwiese leu met de naam Hapscheare.

HekselmesienHarry

De helden van de Marathon Enschede

Het was dit jaar een geweldig geslaagde editie van de Marathon
Enschede. En ook nog een waarbij de winnaars bij zowel de heren als
dames een knappe tijd registreerden, terwijl een geweldige massa
publiek op allerlei punten langs het parcours de atleten aanmoedigde.
Dat deed aan oude tijden denken, toen het parcours nog via BuurseHaaksbergen en retour via Buurse naar Enschede voerde. Bij Flake in de
bocht bij de Buurserbeek was de historische plek waar je als deelnemer
extra motivatie kreeg door de geweldige aanmoedigingen van het
fanatieke publiek. Ja, dat was toen; jaren ’70 en ’80.
Maar de Marathon van dit jaar kende niet alleen een record aantal
deelnemers (over alle afstanden 5-10 km, halve marathon en hele
marathon) van zo’n 13.000 lopers, maar ook stonden een record aantal
van tienduizenden toeschouwers langs het parcours. “Vooral in het
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Lonneker-gebied werden de lopers door rijen dik publiek massaal
aangevuurd. De organisatie was perfect geregeld onderweg met
aanwijzingen van het personeel en verwijzingen met borden. We kregen
bij de finish een medaille uitgereikt en konden vervolgens een inscriptie
erin laten aanbrengen. Kostte nog wel weer € 8 extra, maar zo’n
herinnering heb je er graag voor over”. Memoreerde ½ marathon
deelnemer Ivo Temmink glimlachend, toen hij twee dagen later meedeed
aan het darttoernooi tijdens de Koningsdagviering op de speelplaats.
“Nog een beetje stram in de bovenbenen, maar een mooie ervaring
rijker”! Ivo heeft op verzoek de eindtijden ½ marathon van een aantal
bekende Beckumers verzameld, zie hieronder het overzicht:
Ivo Temmink; 1.54.11 uur, ‘mien zwoager’ Frank te Beest; 1.45.22 uur,
Eelco Kamphuis 1.54.56 uur, Laura Bunte 1.56.02 uur, Bente Lintsen
1.54.45 uur en de hele marathon(!) Elin Nales 4.20.42 uur.

BBB redactie

Oranje-Nassau lid Alfons bij TVO extra gehuldigd

Na de huldigingen van de nieuwe
leden in de Orde van Oranje-Nassau
was voor Alfons Harink een speciale
feestelijke ontvangst in de kantine van
sportzaal ’t Geertman te Beckum. Alle
TVO groepen waarbij Alfons direct
betrokken is, waren naast zijn familie
ruim vertegenwoordigd. Alfons was
blij
verrast
en
een
tikkeltje
overdonderd
door
de
grote
belangstelling. Of hij van tevoren niet
geweten had dat die Koninklijke
Onderscheiding voor hem geregeld
was? “Nou, ik heb het lange tijd geheel
niet doorgehad, alleen de laatste week
begon me iets te dagen. Ook al omdat in een artikel in BBB dat
onderwerp van lintjesregen enigszins vaag ter sprake was gekomen. En
gisteren werd mij thuis dan ingefluisterd, wat er vandaag allemaal op
stapel stond”.
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Tientallen felicitaties derhalve, bloemen voor Els en heel wat ‘oonder’n
kurk’ oftewel lekkere slaapmutsjes. En er waren nog lovende woorden
van TVO-voorzitter John Frongink en Jan Ottink, die zijn prettige
samenwerking met Alfons gedurende tientallen jaren op veel fronten
memoreerde. En het laatste woord was aan Alfons Harink zelf, die nog
eens onderstreepte, dat deze lintjesonderscheiding voor hem alleen
mogelijk was door de grote inzet al die tijd van alle vrijwilligers in de
diverse TVO disciplines. En het applaus ging over en weer!

BBB redactie

OSSENNIEUWS KRIJGT KRIEBELS IN DE BUIK

Gerommel in de buik en BBQ vlees
in de buik:
het is een feestmaand voor onze
buik!
Het is complete chaos in onze buiken!
Nee
dit
is
geen
vervelend
onderbuikgevoel zoals in onze column
van vorige maand maar dit keer alleen maar positiviteit.
Kriebels in de buik want de Pinksterfeesten komen eraan. We moeten wel
toegeven dat die kriebels toch wel iets anders zijn dan vroeger, want toen we
een jaar of 10 waren, fietsten we, als we door hadden dat de eerste
kermisklanten aan het opbouwen waren, snel naar het terrein om te checken
welke attracties er kwamen te staan. Een paar jaar later, toen biertjes
interessanter waren dan de botsauto's, waren de kriebels er wanneer de
organisatie de eerste artiesten bekend gingen maken. Nog een jaar of wat later
kregen we pas kriebels als we zagen welke leuke dames er aanwezig waren in
de tent maar daarover verder geen details. De kriebels veranderen blijkbaar per
leeftijdscategorie.
Nu hebben we weer kriebels omdat het te lang heeft geduurd. We hebben zin
in alles! Van het vogelschieten tot aan Mart Hoogkamer en van de band
Drock tot aan de dj’s van Childsplay.
Onze buikjes maken ongetwijfeld een vreugdesprongetje wanneer we het eerste
biertje krijgen van de vrijwilligers achter de bar op de vrijdag. Gelukkig zijn niet
alleen de buikjes van Ossennieuwsredactie enthousiast. Al vele vrijwilligers
hebben zich de afgelopen tijd ingezet om er dit jaar weer iets moois van te
maken. De Pinksterfeesten leven in het dorp. De Beckumse buikjes hebben d'r
zin an!
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Of onze buikjes op de zaterdag-, zondag- en maandagochtend tijdens de
Pinksterfeesten ook zo blij met ons zijn, betwijfelen we. Maar na een goede kop
koffie en een anti-katerontbijt hebben onze buikjes vast weer goede zin.
Wij gaan onze buikjes de kost geven en alsof het nog niet genoeg feest voor de
buik is, hebben we op tweede Pinksterdag het BBQ-event tijdens de
Pinksterfeesten. De buik lekker volgooien met bier en de lekkerste BBQgerechten van diverse BBQ-professionals. Wij weten wel wat we vanaf dinsdag
7 juni gaan doen...uitbuiken! We hopen jullie allemaal te zien tijdens de
Pinksterfeesten.

Team Ossennieuws

BBBtje

Ik ben op zoek naar iemand die mij af en toe wil helpen bij het onderhoud van
mijn tuin. Ben jij degene die het leuk vindt om in de tuin te werken en hier
ook tijd voor heeft, neem dan contact met mij op.

Diny Alofs tel. 3676598

VIERINGEN Blasiuskerk Beckum
MEI
Di 31 mei
JUNI
Za 4 juni
Ma 6 juni
Di 7 juni
Za 18 juni
Di 21 juni
Di 28 juni

09:00 uur

Woord- en Communieviering/pastor Van den Bemt

19.00
09.30
09.00
19.00
09.00
09.00

Eucharistieviering /pastoor Jansen IN DELDEN
Eucharistieviering/pastoor Huisman IN DELDEN
Woord- en Communieviering/pastor Zoet
Gebedsviering/werkgroep
Woord- en Communieviering/vrijwilliger
Woord- en Communieviering/pastor Doornbusch

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Kingsnight Beckum – gelukkig hebben we de foto’s nog

Ook Kingsnight Beckum heeft enkele jaren stilgelegen wegens corona
maar nu kon men weer uitpakken op 26 april. Er was flink aan de weg
getimmerd in de regio om zoveel mogelijk mensen naar Het Wapen van
Beckum te krijgen en dat is wel gelukt. Volgens de geruchten hield de
organisatie rekening met zo’n 200-300 bezoekers, maar het werden er
ruim 700!! Boenders zou Boenders niet zijn als ze hier rekening mee
hadden gehouden, dus de zaal werd iets groter en zo werd het volgens
de verhalen een prachtige avond met verschillende DJ’s en de band
Drock.
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We hebben bij de organisatie het verzoek neergelegd voor een kort
verslag in BBB maar tot op het moment van drukken van deze BBB-editie
hebben we hier geen respons op gehad…. Dus, gelukkig hebben we de
foto nog. (Hieronder geplaatst).

GRONDIGE OPKNAPBEURT TVO hoofdveld

Het TVO hoofdveld op de Kruudnhof krijgt een grondige veld-renovatie,
nieuwe omheining met reclameborden, deels hybrideveld, nieuwe
bestrating rondom, nieuwe dug-outs etc. (foto Harrie Jannink)
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PERSOONLIJK
Ons bereikte twee weken geleden het bericht dat Jan Lohuis. Jan was in
de eindjaren ’70, beginjaren ’80 een aantal seizoenen verzorger bij de
TVO voetbalselectie. Jan Lohuis was een gewaardeerde en enthousiaste
persoonlijkheid binnen de TVO voetbalselectie.

De naaste familie wordt sterkte toegewenst.
BBB redactie

De Onvergetelijke Kookclub
In Beckum hebben we sinds enige tijd “Et’n wat de pot schaft”
maar in Stepelo doen ze er tot voor kort niet helemaal meer voor onder. Voor
mensen met een dementie, samen met iemand die hun liefheeft, kan men
kokkerellen. Dat gebeurt dan in de keuken van erve Knippert. En men kan daar
dan ook samen eten en lotgenoten ontmoeten.
De Onvergetelijke Kookclub is elke woensdag van de maand om 17 uur op erve
Knippert Hulstweg 11 Stepelo/Haaksbergen.

Aanmelden kan via info@erveknippert.nl of tel. 074-3676511
(samenvatting tekst; Betty Morsinkhof, Tubantia)

GESLAAGD MIDZOMER VOLLEYBAL TOERNOOI!
Afgelopen zaterdag 14 mei hebben wij ons jaarlijks midzomer volleybaltoernooi
(voorheen midwinter volleybaltoernooi) gehouden. Dit jaar in een nieuw jasje
namelijk buiten op het hybride veld. Met een goede opkomst, in totaal 14 teams,
en mede door het super mooie weer, hebben we een gezellige en sportieve
middag gehad. De deelnemers waren erg enthousiast en hadden zin om een
heerlijk potje te volleyballen.
We zijn om 16:00 uur begonnen en tegen 19:30 uur was de winnaar bekend:
het Barbecue Team. In de pauzes kon iedereen genieten van heerlijke koele
drankjes en van de muziek van DJ Gijs te Lintelo. Na afloop was er een loterij
met mooie prijzen, gesponsord door verschillende bedrijven en winkels.
Hartelijk dank hiervoor. Tegen half 10 vertrok de taxi richting zomerfeesten
Wiene-Zeldam inclusief de jeugd en bleven we met een klein groepje over om
na te praten over dit geslaagde toernooi.
Bedankt iedereen voor de leuke middag en in het bijzonder onze sponsoren en
helpers. Tot volgend jaar!
Janne te Lintelo
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Altijd grappig…

DATA BEJAARDENSOOS BECKUM ACTIVITEITEN
Deze zijn voor de komende maanden op;
6 sept, 4 okt, 8 nov, 20 dec, 10 jan, 7 febr, 7 mrt, 4 apr.

1ePinksterdag 5 JUNI 2022 georganiseerd
tijdens PINKSTERFEESTEN BECKUM
Zie ook extra middenblad met complete Pinksterfeest programma!

STICHTING DORPSRAAD BRUISEND BECKUM
Een nieuwe dorpsraad, spannend. Wie zouden dat zijn? In aanloop naar 1 april
verschenen er via social media al meerdere berichten en een uitnodiging aan alle
Beckumers om op vrijdag 1 april naar de VrijMiBo in het Proggiehoes te komen
voor de bekendmaking van de nieuwe dorpsraad. Het werd een gezellige
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middag. Ben ter Avest, Jasper ten Dam, Laura Bunte, Stefan Wielens, Petra
Hoffmann en Susan Annink vormen samen de nieuwe dorpsraad.
Samen sterk voor een leefbaar Beckum

De dorpsraad is er voor Beckum. Ons doel is om de leefbaarheid in Beckum te
behouden en daarbij behartigen wij de belangen van de inwoners, ondernemers,
verenigingen en organisaties. We hebben daarbij een visie, een toekomstdroom.
Zowel met elkaar, met inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties,
maar ook zeker met de gemeente Hengelo en andere belangrijke stakeholders
die een cruciale rol hebben bij het bereiken van de doelen die we gezamenlijk
voor Beckum hebben gesteld. Namelijk voldoende betaalbare woningbouw en:
een nieuw gemeenschapsgebouw .
Zichtbaarheid
Er wordt dus hard gewerkt, maar (nog wel) achter de schermen. En nog niet
concreet zichtbaar voor het dorp. Het vraagt veel geduld van jullie als inwoner,
vereniging of organisatie. Ook van ons als dorpsraad. Dat beseffen we als
dorpsraad ook maar al te goed.
Aldus de Dorpsraad Bruisend Beckumi in dit samengevat relaas. De komende maand
komt het statement in zijn geheel in de juni BBB te staan.

BBB redactie

Topverkoop maakt TVO Eieractie een succes

Woensdag voor Pasen stond de jaarlijkse Eieractie op de agenda. Zowel jongens en meiden
van afdeling voetbal & handbal zijn langs de deuren gegaan in Beckum, Stepelo en Oele. Met
bijna 6.000 verkochte eieren mag ook deze eieractie meer dan geslaagd genoemd worden. Een
topverkoop, want dit jaar hebben we een omzet van ruim €1.750 behaald! Er zaten enkele
topverkopers bij die soms zelfs meer dan 40 eieren aan de man hadden gebracht. Namens
TVO heel erg bedankt voor de inzet.
Groeten, Britt

BBBtje
Gevraagd; HULP, één dagdeel in de week. In de tuin etc.
Dag en uren in overleg. Tel. 06-13084613

Datumbank
25 mei
25 mei
25 mei
3 t/m 6 juni
8 juni
9 juni
15 juni

Handwerksoos BBH | 14.00-16.30 uur | De Pol Bentelo
Wat de pot schaft*
Vrouw Actief | Avondfietstocht | Aanvang 17.30 uur
Pinksterfeesten Beckum
Infoavond ‘Voorkom oplichting’ | 19.00-21.30 uur
Wat de pot schaft*
AED | Herhalingscursus | 19.00-21.00 uur | ’t Proggiehoes
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17 juni
OVBO | jaarlijks uitje
18 juni
Oud papier
21 juni
Vrouw Actief | Dagje uit met de bus
22 juni
Wat de pot schaft*
16 juli
Oud papier
20 aug
Oud papier
23 aug
Zonnebloem | Ontmoetingsdag | De Gebrande Waateren
26 t/m 28 aug Volksfeesten Oele
1 sept.
OVBO | Gastspreker
3 sept.
TVO Tennis | Starttoernooi voor alle leden
17 sept.
Lus van Beckum
17 sept.
Oud papier
4 okt.
Zonnebloem/Ouderensoos | 75 jaar bevrijd | Proggiehoes
12 okt.
AED | Herhalingscursus | 19.00-21.00 uur | ’t Proggiehoes
15 okt.
Oud papier
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.
VAKANTIES BASISSCHOOL DE BLEEK
schooljaar 2021-2022
26-27 mei
Hemelvaartweekend
18 juli t/m 26 aug.
Zomervakantie
Wijzigingen en/of aanvullingen kunt u doorgeven aan r.jannink1@kpnplanet.nl

DEZE MAAND… in één ludieke volzin

De corona is achter de rug, zegt men - maar zal wellicht de nazomernajaar weer toeslaan, zegt men - en daarvoor moeten we nu al
draaiboeken gereed maken voor een mogelijke nieuwe pandemie, zegt
men - met vooral voldoende medicatie, prikken en mondkapjes, zegt
men - maar we weten nog niets over een mogelijk nieuwe soort virus,
zegt men - (apenpokkenvirus dan?), maar de alom bekende virologen
zijn alweer opgetrommeld bij de praatprogramma’s, want toch moeten
we elkaar nu alvast de loef afsteken, zegt men - want Nederland staat
met voorbarig gekibbel vaak bovenaan de negatieve ranglijst, zegt men
- maar tenslotte, wat schieten we op met deze nutteloze tirade zonder
einde; juist, geen sikkepit…..
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DE UITSMIJTER……

“Onze penalty-killer” Annika Noordink
won met Venlo zaterdag jl. de
nationale titel handbal na winst op VOC,
klasse Annika! (foto facebook)

(Was live op tv te zien!)

KERKSLUITNG BECKUM; WANNEER??

Nog steeds onduidelijkheid. Geen tijdige informatie vh parochiebestuur,
want blijft 1 juli a.s. staan? In Geestig wordt vermeld dat Bentelo en
Beckum ‘per januari 2023 gaan sluiten’.?!? Locatieraad Beckum en de
vrijwilligers in Beckum zijn nu nog niet exact geïnformeerd en blijven in
onzekerheid. Jammer, dat dit belangrijke gegeven op zich laat wachten!
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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