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…………….……………………………….7
Laatste Week Nieuws

Een overvolle BBB deze nazomereditie met zo’n 35 onderwerrpen
passeren de revue. Veel actueel Beckumer nieuws van alle fronten met
op de valreep interessante informatie over de kerk in de toekomst en de
zatedag gehouden lus van Beckum.

Enkele high lights
Afgelopen weekend kick off TVO handbal – Oele stond breed in de
schijnwerpers; nostalgie van de bovenste plank.
TVO jaarvergaderingen
Op woensdag 28 september houden alle sv TVO afdelingen hun
jaarvergadering. Na eerst om 19.30 uur apart de voetbal-handbal
en volley om 20.45 uur de omni vergadering in de kantine.

VOORSTELLEN NIEUWE BECKUMERS

even wachten nog!

In de vorige juni BBB werd een voorstel gelanceerd om een rubriek
in BBB te starten waarin men nader met nieuwe Beckumers kennis
kan maken. Door de BBB redactie benaderde gastschrijvers zullen
dan gevraagd worden om nieuwe bewoners te bevragen naar hun
bevindingen in ons dorp. Over allerlei dorpszaken en persoonlijke
meningen. De start van zo’n rubriek schuift even door. Vooral
vanwege het feit, dat afspraken tussen redactie en schrijvers nog
exact gemaakt moeten worden en ook omdat deze sept. BBB al
overvol is!
DE VOLGENDE BBB VERSCHIJNT WOENSDAG 26 OKTOBER 2022
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AFSCHEID VAN MENEER MOHAMMAD
BBB-TJE
TONEELVERENIGING LEVENSLUST: SPELERS GEZOCHT
TVO VOETBAL: AFSCHEIDSWEDSTRIJD ANNEX REUNIE
IKC DE BLEEK
IN MEMORIAM, 4x
BBQ-EN IN BECKUM
UITSLAG STEENSLAG RALLY 2022
WIE STEELT DE SHOW?
NAMENS HET ZOMERFEESTBESTUUR + UITSLAGEN
WINNAARS BALONVAART PINKSTERFEESTEN 2022
TVO ZESKAMP
DE JUISTE WOORDEN OP HET JUISTE MOMENT
EEN TRAUMA IN BECKUM?
VOLKSFEESTEN OELE; GEWOONWEG FANTASTISCH
WIJK CONTACT BECKUM!
NIEUWS VAN VROUW ACTIEF
BECKUM EN OELE IN DE CARBAGE RUN
LUK AKKEFIETJES
PITAMIENTJES; DE JEUGD AAN HET WOORD
OSSENIEUWS BECKUM; HETE EN DURE ZOMER
TWEEWEKELIJKSE KAARTAVOND IN ‘T GEERTMAN
STEVEN VELDHUIS WEDEROM SUCCESVOL
VIERINGEN H. BLASIUSKERK, DATUMBANK
BECKUM TOEN EN NU
LEKKER EN GEZELLIG ETEN IN ‘T PROGGIEHOES
’N KEAR WAT AANS, column Knitto
RABO CLUB SUPPORT
WIST U DATJES…
DE BEER OP HET KERKPLEIN!
WERK AAN DE KERK
LUS VAN BECKUM
DEZE MAAND IN EEN VOLZIN
OPENINGSTIJDEN GEZONDHEIDSCENTRUM
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Afscheid van meneer Mohammad
Als je op De Bleek binnenkomt, is daar altijd het warme welkom van meneer
Mohammad.
Onze meneer Mohammad die:
• Altijd voor iedereen tijd
heeft.
• Altijd iedereen met open
armen ontvangt op school.
• Iedereen voorziet van een
kopje koffie of thee.
• Graag met de bladblazer
over het schoolplein gaat.
• Voetbalt met de kinderen in
de pauze.
• En zo kunnen we nog wel
even doorgaan.
Helaas gaat meneer Mohammad
ons verlaten en gaat hij genieten
van zijn welverdiende pensioen. Dit
afscheid kunnen wij natuurlijk niet
zo voorbij laten gaan. Wij zorgen
voor een feestdag op school op
vrijdag 14 oktober en van 14.00
uur tot 16.00 uur is er de
mogelijkheid om afscheid van hem
te nemen voor oud-leerlingen,
ouders en collega’s.
U bent dus van harte welkom om afscheid te nemen van meneer Mohammad
op de Bleek!

BBB-tje

Gratis af te halen:
Lege weckflessen van 1 en/of 1,5 liter.
Truus ter Avest-Löbker (074-3676350)
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Spelers gezocht voor openluchttheater
Levenslust: OSSE, PETRET VAN ’N PESTOOR

De organisatie van het in september 2023 geplande openluchttheater
begint steeds meer vorm te krijgen. Fijn dat we nu al zoveel hulp
ontvangen van inwoners uit Beckum zelf.
De eerstvolgende uitdaging waar we voor staan, is het vinden van
gastspelers. De voorstelling belooft een imposant geheel te worden. Er
zijn maar liefst 80 rollen in deze voorstelling geschreven, welke door 60
spelers gespeeld kunnen worden door gebruik te maken van
dubbelrollen.
Levenslust heeft niet voldoende spelers om al die rollen te bezetten. Lijkt
het je leuk mee te spelen? Als figurant of met gesproken tekst? Meld je
dan aan via www.theaterosse.nl.
Hoe mooi zou het zijn wanneer half Beckum straks op het podium staat?
Zegt het voort, zegt het voort……

Namens Levenslust, Arjan Lammers

Gedenkwaardige afscheidswedstijd annex reünie TVO
met in gebruikneming van vernieuwde hoofdveld

Een indrukwekkende groep TVO-spelers, oud-TVO-ers, huidige en oud-trainers, leiders
en functionarissen bijeen op de Kruudnhof (foto’s Evert Pullens)

Vrijdagavond 26 augustus vond de afscheidswedstrijd plaats van Aaron
van Laar en Joost Wielens. Twee TVO-talenten die beide op jonge leeftijd
bij de selectie/1e elftal kwamen om daar vervolgens zo’n 20 jaar (!!) te
blijven. Beide besloten na veel terugkommomenten na afgelopen seizoen
definitief een stap terug te doen (Aaron eigenlijk al iets eerder, maar er
werd nog steeds af en toe een beroep op hem gedaan).
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Voor deze wedstrijd werd er een Old Star Team op de been gebracht.
Vele oud-spelers gaven hier gehoor aan, sommigen fit, sommigen goed
voor een helft of 10 minuten en enkelen deden de voetbalschoenen niet
meer aan. Geweldig om zoveel oud-spelers, familieleden maar ook oud
-leiders, trainers, grensrechters en verzorgers bij elkaar te zien.
De wedstrijd werd met 1-5 in het voordeel beslist van het huidige TVO1
waar Aaron en Joost ook nog een helft in mee speelden. De eerste 10
minuten gaven de oudjes behoorlijk tegenstand en kwamen ook
verdiend op een 1-0 voorsprong door een benutte strafschop van Aaron.
Daarna zakte de tegenstand steeds iets verder weg, maar zeker niet
onverdienstelijk zag ook gelegenheidstrainer Wim te Nijenhuis.
Na de wedstrijd waren er onder het genot van een drankje en een warme
hap de gebruikelijke dankwoordjes voor Joost en Aaron. Ook werd er
afscheid genomen van Hans ten Voorde (4 jaar grensrechter TVO1, Alex
Molenveld 6 jaar trainer JO19 en Louis Ezendam 4 jaar leider TVO1. Een
gezellige reünie met muziek en een liveoptreden. Er werd in de
wandelgangen al gesproken om dit een jaarlijks terugkerend evenement
te laten zijn, wellicht zijn er ideeën geboren.

Gezellige 3ehelft bij TVO op het Geertmanplein

Kortom, dank aan iedereen die aanwezig is geweest! Een speciale dank
aan Alfons en Alfons voor de kantinedienst, scheids Stefan de Wit en het
bestuur voor de warme hap bijdrage.

Een Old Star
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IKC De Bleek… Van basisschool naar IKC
Basisschool De Bleek is meer dan een basisschool. Al enige tijd heten
wij een IKC. IKC betekent een Integraal Kind Centrum en dat houdt in
dat wij naast een basisschool ook de voorschoolse (de peuters) in huis
hebben en vanaf de zomervakantie hebben wij ook de BSO (Buiten
Schoolse Opvang) zelf in handen. En daar zijn wij hartstikke blij mee!

Met elkaar zorgen we voor een doorgaande lijn voor onze kinderen. De
peuters en de kleuters werken met hetzelfde thema en stemmen
activiteiten op elkaar af. Zo is de overgang naar de basisschool kleiner:
samen leren, samen spelen en samen doen!
Vorige week zijn we zelf gestart met de buitenschoolse opvang. BSO in
de school met leuke activiteiten, uitnodigende speelmaterialen en het
prachtige schoolplein als speelruimte. De BSO bieden wij op maandag,
dinsdag en donderdag aan, van 14.30 uur tot 18.00 uur.
En om alles nog completer te maken, gaan we vanaf de herfstvakantie
ook de peuterspeelschool uitbreiden en op andere dagen aanbieden. De
keuze voor andere dagen is een bewuste keuze geweest. De werkdagen
van de meeste ouders zijn de maandag, de dinsdag en de donderdag.
Door de opvang tot 18.00 uur aan te bieden, is de combinatie met werk
makkelijker te maken. De meeste gezinnen gaan voor kinderopvang naar
andere dorpen. Wij zien graag dat dit mogelijk is binnen het eigen dorp.
Kortom: van 2 tot 13 jaar is er opvang mogelijk binnen ons IKC.
Heeft u belangstelling voor onze opvang of wilt u meer informatie? Ik
maak graag tijd voor u vrij! Bel of mail: 074-3676270 of
anne.ensink@ikcdebleek.nl.

Anne Ensink
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In memoriam

Op 27 juni is na een voltooid en voldaan leven Annie Mentink
overleden op de leeftijd van 91 jaar. Zij was tientallen jaren een trouwe
pionier en bestuurder van TVO handbal en heeft onze handbalafdeling
mede tot bloei gebracht. Na het beëindigen van haar functie werd ze
benoemd tot erelid van sv TVO. Wij zijn Annie veel dank verschuldigd
voor haar jarenlange verdiensten voor de handbal en wensen de familie
sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

Bestuur TVO

Na een eerste onzekerheid over de ernst van zijn ziekte kwam daarna
ineens de onverbiddelijke diagnose. En dat gevecht tegen die fatale
ziekte viel niet te winnen. Op 10 augustus overleed Gerard Ottink op
de leeftijd van 70 jaar. Als oud Beckumer is hij naar zijn wens op het
kerkhof in Beckum begraven. Gerard was een sociaal en trots familie- en
gezinsmens die vroeger in Beckum actief was bij de KWJ en jaren bij
TVO voetbalde in een recreatieteam. Veel sterkte toegewenst aan de
familie na dit verlies.

Bestuur TVO

Op 31 augustus overleed Riek Heuker of Hoek op de leeftijd van 93
jaar. Opgegroeid in Hengevelde belandde ze door haar huwelijk met
Frans aan de Geurdsweg in Oele. Hier was ze gelukkig met haar gezin,
de familie, de boerderij en de noabers. Een warme, liefdevolle vrouw die
van gezelligheid hield en altijd stond de koffie klaar. Na jaren van
afnemende gezondheid is ze volgens haar eigen wens rustig en zacht
weggegleden. Een voltooid leven waar met warme herinneringen op
teruggekeken kan worden. Wij wensen de familie veel sterkte met dit
verlies.
Na een slopende ziekte overleed Erwin Grashof op 5 september op 60jarige leeftijd. Tot een paar jaar geleden woonachtig aan het
Eekendiekse en de laatste jaren inwoner van het Stepelerveld.
Uitgesproken, niet weglopend van een discussie en een goede inborst
maakte hem tot een vaste waarde van de familie Grashof, kameraden
en omwonenden. Met stille trom vertrokken uit Beckum en uit het leven,
zonder hier te veel ruchtbaarheid aan te geven. En ook dat paste bij
Erwin. Wij wensen de mensen om hem heen veel sterkte met dit verlies.
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Barbecueën in Beckum…

De geboorte van een lange traditie?

Mij werd gevraagd of ik als toevallige, doch enthousiaste bezoeker iets
op papier wilde zetten over het nieuwe evenement tijdens de
Pinksterfeesten, op tweede Pinksterdag: Beckum Outdoor Cooking. Mijn
passie voor eten is duidelijk groter dan die voor schrijven, maar vooruit
dan maar.
Het evenement kwam langzaam op gang toen ik het terrein betrad. De
sfeer was goed, net als de geur. Leuke standjes, veel variatie en toen:
een stortbui. Ik was bang dat het hele gebeuren letterlijk en figuurlijk in
het water viel en vluchtte naar de tent.
De bui was van korte duur en toen ik terugliep naar het evenement was
ik positief verrast: het was gezellig druk, iedereen was vrolijk en
enthousiast en er speelde een leuk bandje op de achtergrond waarbij de
muziek perfect bij de goede sfeer paste! Overal waar je keek zag je
mensen lopen met een kartonnen bordje of bakje waarop creaties lagen
waarvan het water mij in de mond liep! Dus snel een rondje gemaakt.

Barbecueën in Beckum (foto: Sander Lagerwaard)

Helaas was er zoveel aanbod dat ik niet alles kon proberen, maar ik heb
mijn best gedaan. En ik moet zeggen dat de pork belly toch wel mijn
favoriet was, zonder de andere hobbykoks tekort te doen, want het was
moeilijk kiezen.
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Terugkomend op de kop: wat mij betreft is dit inderdaad de geboorte
van een lange traditie! Vanuit deze kant een compliment voor de
organisatie en natuurlijk ook voor diegene die de tijd en moeite hebben
gestoken in het bereiden van de verschillende gerechten!

Groet, een toevallige doch enthousiaste bezoeker

Uitslag Steenslag Rally 2022

Op zaterdag 27 augustus werd onder de vlag van Volksfeesten Oele de
ondertussen niet weg te denken Steenslag Rally gereden. Een rit met
een ‘bol-pijl navigatie’ langs de mooiste plekjes van Twente en de
Achterhoek. Mensen enthousiast, organisator (Rik Lansink) enthousiast
en Volksfeesten Oele enthousiast.

Uitslag Steenslag Rally 2022

1. Harry van Bemmelen & Sharon ter Harkel – Suzuki Liana
2. Jan Wilmink & Ivar Wilmink – Mercedes 300 SE
3. Dylan Veelers, Cyriel Peters & Mark Busscher – Ford Capri

Wie steelt de show?

Dat stond centraal in de mini-musical van groep 8 van Basisschool De
Bleek, daags voor de symbolische kruiwagen aftocht. Het was een leuke
frisse show met veel liedjes, soms helder en zuiver gezongen, soms met
‘een krasje’. Maar niemand die daarom maalde. Een jury, inclusief kip(!)
beoordeelde de optredens met ludiek commentaar en applaus klaterde
door het (warme) zaaltje. Een heuse fraai uitgedoste ceremoniemeester
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werd steeds afgelost door enkele pseudo, playback muzikanten. De
koffie – met koekje- getapt door onder andere meneer Mohammad
smaakte goed. Het was een waardig optreden van de schoolverlaters
met complimenten voor de regisseurs annex leerkrachten. Na de
middagvoorstelling voor veelal opa’s en oma’s was ’s avonds voor de
ouders de officiële afscheidsshow. Waar nadien de nodige
versnaperingen, hapjes en drankjes geserveerd werden. Goed
georganiseerd en prima geregeld
Wie steelt de show? Het was dinsdag 12 juli een mooie ‘uitzwaaidag’ van
de groep 8 leerlingen van De Bleek! Allemaal veel succes in het
vervolgonderwijs.

Een opa

Namens het Zomerfeest bestuur

Een mooie zomer ligt ondertussen achter ons en als zomerfeestbestuur
gaan we weer beginnen met de voorbereidingen van de Pinksterfeesten
2023 (data om alvast te noteren: 26 t/m 29 mei 2023).
We kijken terug op een geslaagde editie van de Pinksterfeesten, waarbij
gekozen is voor een andere opzet qua invulling en aankleding. De
Pinksterfeesten kunnen niet tot stand komen zonder de medewerking
van onze vele vrijwilligers, zowel voor als achter de schermen. Deze
vrijwilligers worden geworven via de verschillende verenigingen die
Beckum rijk is, maar wij beseffen ons heel goed dat mogelijk niet
iedereen bij een vereniging zit. Bij deze willen wij iedereen oproepen,
die graag een dienst wil draaien bij de Pinksterfeesten (dit kan variëren
van een bar- of koffiedienst, klussendienst, verkeersregelaar, opbouwen
en opruimen van het evenement etc.) om zich te melden zodat je
volgend jaar mee kan helpen. Dit kan door een mail te sturen naar
contact@pinksterfeestenbeckum.nl of door Elin Nales een berichtje te
sturen (06-46786111).
Tevens zijn wij nog steeds dringend op zoek naar een penningmeester.
Lotte Grashof heeft deze taak tijdelijk waargenomen van Stefan Wielens.
Maar haar affiniteit ligt toch bij andere taken die ook gedaan moeten
worden binnen de Pinksterfeesten, zij zou de taak van het
penningmeesterschap dan ook graag overdragen, naar een of twee
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andere personen. Mocht je hier belangstelling voor hebben dan horen
wij dit graag.

Namens Stichting Zomerfeesten Beckum,
Anouk ten Barge

Uitslagen Pinksterfeesten 2022
Vogelschieten
Jeugd

5e prijs (kop) Jorn Ottink 48
4e prijs (rechtervleugel) Jort Harink (verloting)
3e prijs (linkervleugel) Lars in den Nieuwenkamp
(verloting)
2e prijs (staart) Stan Westendorp (verloting)
1e prijs (romp) Rick Pot 232

Dames

5e
4e
3e
2e
1e

prijs
prijs
prijs
prijs
prijs

(kop) Annet Hofstede (67)
(rechtervleugel) Monique Morsinkhof (104)
(linkervleugel) Sandra Woltersum (164)
(staart) Bente Lansink Rotgerink (220)
(romp) Mies Veldhuis (247)

Heren

5e
4e
3e
2e
1e

prijs
prijs
prijs
prijs
prijs

(kop) Rien Morsink (47)
(rechtervleugel) Elroy Vijn (97)
(linkervleugel) Hubert Nales (104)
(staart) Tom Ellenbroek (144)
(romp) Henk Winters (160)

Expeditie Noaberson
Uitslag Volwassenen

1. Ties Mulder, totaal 153 punten
2. Probleem 1, totaal 139 punten
3. FC Sjikker, totaal 135 punten

Uitslag jeugd

1. Beauty and the Brains, totaal 96 punten
2. FC Tutta’s, totaal 93 punten
3. De Boerende Beren, totaal 85 punten

De uitslagen van MX Air time kunnen we in deze BBB nog niet geven. Er
wordt nog gezocht naar de uitslagen.
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Winnaars ballonvaart Pinksterfeesten 2022

Donderdagavond 26 augustus hebben de winnaars van de ballonvaart
mogen genieten. De dames en heren werden om 17.00 uur aan het
Hulsbeek waar eerst uitgebreid van een diner werd genoten. Tegen
19.30 uur werd er opgestegen met de luchtballon van Grolsch. Wat een
beleving om (in alle stilte) van het mooie uitzicht te mogen genieten. De
landing vond plaats in Saasveld waar de winnaars met de taxi terug naar
het terrein aan het Hulsbeek werden gebracht. Daar werd afgesloten
met een hapje en drankje en livemuziek. Al met al dus een fantastische
prijs om in ontvangst te mogen nemen.

Christel Derkink

V.l.n.r. Aaron Leferink, Stein Mulder, Joris Vossebeld, Piloot Wout Bakker,
Christel Derkink, Marjolein ter Avest en Marieke Eijsink

TVO zeskamp
Op zaterdag 27 augustus was er
weer een gezellige eerste aftrap na
de zomervakantie georganiseerd
door de TVO Omni groep. Een mega
zeskamp op het sportveld van TVO.
Alle kinderen vanaf groep drie tot
en met groep 8 van vorig schooljaar
konden zich aanmelden. Of je wel
of geen lid van TVO bent, iedereen
was welkom op deze zonnige dag!
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Wat fijn om elkaar na een lange vakantieperiode weer te zien. Na de
opstart met koffie en ranja werden de groepjes gemaakt. Janne en
Femke hebben alle kinderen voorzien van een vrolijk haarkleurtje
afgestemd op de eigen groep. Er waren weer diverse spelletjes op het
parcours te vinden, zoals onder andere de ‘magische spiraal’, de
‘spannende pittenzakken-worp’, de ‘geblinddoekte route van de mega
wereld-bal’ en ‘het vliegende tapijt’.

Na het startsein van Sido werd het een vrolijke en gezellige boel.
Iedereen was enorm fanatiek en ging voor het hoogte aantal punten. De
kinderen deden sportief mee. Het waren met name enkele volwassen
begeleiders die geen weerstand konden bieden tegen spelsabotage. Het
zijn ook altijd de zelfden. De jury moest hierop streng handelen en een
aantal punten in mindering brengen. Dit maakte het natuurlijk extra
spannend!
Het slotspel met de waterestafette zou de doorslag geven in de beslissing
voor het winnende team. Alle kinderen deden hun uiterste best zo snel
mogelijk de natte sponzen in de andere emmers leeg te knijpen. Naast
veel waterplezier was iedereen bloedfanatiek om het hoogste aantal
punten binnen te slepen. Na afloop gingen de kinderen en enkele ouders
elkaar met de emmers water te lijf. Een heerlijke verkoeling na optimale
inspanning.
Uit de puntentelling bleek uiteindelijk groep Donkerblauw de winnende
partij! Zij kregen van Sido een echte TVO-medaille. Alle groepen hebben
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een lekkere snoep pizza gehad voor hun goede inzet! Een broodje
knakworst vulde het laatste plekje in ieders maag.

Het was een supergezellige en geslaagde dag! Bedankt allemaal voor
jullie deelname en hulp!!

Namens de TVO Omni groep:
Sido, Anouk, Simone, Danielle, Roel, Christel en Annemiek

Kroniek van Gerry

Juiste woorden op het juiste moment

Voor mijn werk word ik wel eens gevraagd om ‘iets te zeggen’. Maar wat
zeg je dan? Wat zijn dan de juiste woorden op dat moment wat de
mensen graag willen horen? Vaak luister ik naar wat de familie mij
vertellen wil of vertel ik iets over hetgeen wat we meemaken in de dagen
voor en na het overlijden. Maar zo af en toe komen er mensen op je pad
die je onverwachts mooie teksten kunnen aanreiken.
Vorige week was is bij een wat ouder echtpaar, ze hadden prachtige
boeken met mooie teksten in hun bezit. Ik heb wat titels genoteerd en
ook meteen maar een boek besteld. Kort daarna vond ik in dat boek de
passende tekst voor een afscheid van een jong iemand.
Een tijdje geleden was bij iemand van wie we onlangs de uitvaart van
haar man mochten verzorgen. Deze middag kwamen wij zo aan de praat
over mooie en sprekende teksten. Zij was altijd actief geweest bij
kerkelijke uitvaarten. Van haar kreeg ik een map met verzamelde teksten
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en gedichten mee om ze te kunnen gebruiken in mijn werk. Ik wil er
graag een met jullie delen.

Ieder mens wordt geroepen
Kijk eens om je heen.
Wees eens stil en luister.
De wereld komt op je af.
Mensen – grote mensen, kleine mensen – zij roepen,
ze hebben iemand nodig.
Ze hebben jou nodig – ze hebben mij nodig.
Het is een kind, die roept om de zorg en liefde van zijn moeder.
Het is een jongen, die rekent op de steun van zijn vader.
Het is de patiënt die vraagt om troost in zijn lijden.
Het is de leerling, die om uitleg vraagt.
Het is de kerkganger, die verdieping wil.
Het is de eenzame, die aansluiting zoekt.
Het is de opgejaagde, die rust wil hebben.
Het is de mens, die uit de sleur wil.
Er is iemand die roept om mij, om jou,
die ons aanzet iets te doen voor hem,
mijn medemens en waardoor wij hem gelukkig kunnen maken.
En ik ? Ik ben dankbaar voor de gekregen teksten.

Gerry Leferink

Een trauma in Beckum?

Het lijkt een beetje overtrokken, zo’n stelling. Maar er gebeuren wel
dingen waaraan dorpsgenoten zich ergeren, of bij bepaalde situaties in
Beckum of na bepaalde publicaties. Maar die bezorgde mensen hullen
zich vaak veelal in een soort ontevreden stilte. ‘Waarom gebeurt hier nou
zoiets’, is dan het stille verwijt.
Om daar dan in BBB wat over te schrijven, kan wellicht voor opluchting
zorgen. Dat sommige mensen dan denken; oh kijk, er zijn toch nog meer
mensen die er wat van vinden en dat dan durven uitspreken.
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Enkele specifieke voorbeelden?
• Voortgang woningbouw lijkt te stagneren, na hoopvolle
berichten in het jonge verleden heerst schijnbaar relatieve stilte
aan het front. Verontrusting wordt geproefd; weer vertraging? Of
toch andere locatie(s) als speerpunt? Hopelijk komt binnenkort
•

•

meer informatie hierover na een geplande bijeenkomst!

Podcast via RTVO Oost en in Tubantia publicatie over ‘de
vergismoord in Beckum’, nu 25 jaar geleden. Breed uitgemeten
werd gedetailleerde info gegeven. Dat oogt moedig van de
auteurs. Maar zitten we (en vooral de familie) te wachten om dat
drama weer op te rakelen dat bijkans onmogelijk tot een
definitieve geachte oplossing zal leiden.
Vlaggen ondersteboven – blauw-wit-rood – ophangen alom in
Beckum. Dat is inderdaad een sympathiek gebaar richting de
geplaagde boeren en kun je als terechte steunbetuiging
kwalificeren. Maar hoelang is het zinvol om met deze actie door
te gaan?

Kortom, een kwalificatie van ‘een trauma in Beckum’ is zeker te zwaar
aangezet in deze analyse. En een pasklare oplossing voor deze
schurende zaken is op korte termijn niet aan te geven. In zwijgzame
stilte broeit het door, zou je berustend kunnen zeggen. Maar even die
stilte doorbreken met dit referaat in BBB kan de lezer opluchten.
Wij vinden er ook iets van, dus!

BBB redactie, Jan Ottink

Volksfeesten Oele; gewoonweg fantastisch

Nadat het drie jaar stil was aan de Oelersteeg hebben de bestuursleden
van de Volksfeesten Oele veel werk verzet! Het laatste volle weekend
van augustus hebben we een fantastisch driedaags feest gehad.
Creativiteit en spontaniteit hebben de handen weer ineengeslagen en
het ouderwetse gezellige feest werd in een nieuw jasje gestoken. Met
behulp van vele vrijwilligers werd de feestweide omgetoverd tot een
gezellig en bourgondisch festivalterrein, omringd door de oude eiken van
ons mooie buurtschap. Het gehele weekend was hier genoeg te beleven.
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het dak er af ging.

Op vrijdag ging de kop eraf en werd het
feestweekend gestart met het Happen &
Tappen. Inwoners, oud-inwoners en iedereen
met een hart voor Oele was aanwezig.
Verschillende lekkernijen bij diverse kraampjes
en tentjes zorgden ervoor dat alle bezoekers
met een goed gevulde buik later die avond in
de feesttent stonden. Onder het genot van een
drankje werden de boxen getest, Harten Tien
ontvangen en zorgden lokale DJ’s ervoor dat

Zaterdagmiddag was er voor
het jonge grut veel te
beleven. Met spelletjes en
een reptielenshow was er
van alles te doen. Naarmate
de dag vorderde, werd er
weer geschoten en geknald
tijdens het traditionele schijfen vogelschieten. Dit jaar
gewonnen
door
Ellen
Morskieft bij de dames,
Arnold Oolberink bij de
mannen en Sanne Averdijk
bij de jeugd. Aan het einde van de middag kwamen de auto’s van de
Steenslagrally weer de Oelersteeg oprijden met wat minder profiel op de
bandjes.
Zaterdagavond klonken prachtige deuntjes vanuit de festivaltent want
maar liefst vijf verschillende artiesten hebben de 1500 bezoekers weten
te vermaken met livemuziek. De highlights van het muziekprogramma
waren dit jaar Voltage, Steam Sister en Emma Heesters!
Voltage heeft onder begeleiding van frontman Dave Vermeulen de
zaterdagavond afgetrapt! De Southern Blues-rockband was steengoed
en verzorgde de bezoekers met zelfgemaakte muziek en bekende covers.
Degene die door dit woeste geluid nog niet waren omvergeblazen,
werden dat wel door de dames van Steam Sister. Deze zorgde ervoor
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dat het feest werd overspoeld met hits, glitter, liefde, stoom en muziek.
En als klap op de vuurpijl heeft Emma Heesters de hele tent op de kop
gezet door middel van haar mooie dansjes, prachtige stem en zomerse
songs!

Ook verliep de zondag voortreffelijk. Er was voor ieder wat wils. Zo
waren er mooie routes uitgezet voor de fietsers en de
oldtimerliefhebbers, kon er geoefend worden met het trekker rijden en
huppelde er veel jeugd rond die van hot naar her gingen. En nadat de
deelnemers van het Grössvolleybal toernooi weer hadden gevlogen,
gesmasht en gedoken smaakte het biertje of wijntje extra lekker op de
feestweide. Hier was vanaf drie uur livemuziek te horen van
verschillende leuke bandjes en ’s avonds kregen twee DJ’s de hele tent
voor de laatste keer het weekend van links naar rechts.
Onder de begeleiding van de P.C.O, oftewel Piraten Combinatie Oele was
er ook in de piratentent het gehele weekend een en al gezelligheid.
We kunnen samen terugkijken op een prachtig weekend, gedragen door
fantastische vrijwilligers. Bezoekers, sponsoren, vrijwilligers bedankt! En
hopelijk tot volgend jaar tijdens het laatste weekend van augustus!

Bestuur Volksfeesten Oele
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Wijk contact Beckum
Jarenlang hebben wij onze diensten vanuit de R.K. Kerk uitgevoerd voor
de inwoners van Beckum. Voor groot en klein was er altijd een
attentie/kaart/bloemetje of gebaar bij bijzondere gelegenheden. Door de
jaren heen zijn vele gelegenheden vanuit de R.K Kerk minder
aantrekkelijk geworden en zelfs lijkt de behoefte niet meer te bestaan
om dit te ondersteunen.
Dit heeft ons doen besluiten om het een nieuwe vorm te geven. Wij gaan
met ingang van het nieuwe jaar elke nieuwe inwoner van Beckum
eenmalig verwelkomen met een welkomstpakketje. Onze vrijwilligers
van de verschillende wijken proberen dit te inventariseren en zoeken
contact met de nieuwkomers. Hiervoor hebben we echter wel enige
support nodig van de ondernemers/verenigingen in Beckum. Wij kunnen
dan elke nieuwe inwoner een klein pakketje aanbieden met informatie;
wij denken aan onder andere BBB/folders van verenigingen en
verschillende ondernemers.
Graag ontvangen we jullie eventuele bijdrage in welke vorm dan ook
zodat we elke nieuwe inwoner van harte kunnen verwelkomen. Wij
hopen op vele positieve reacties!!!
Tevens zoeken wij nog nieuwe leden die ons willen helpen. Mocht je
interesse hebben, meld je aan bij ons!!
Fijn dat jullie meelezen/denken. Hiervoor onze hartelijke dank.

Vriendelijk groeten namens alle leden van Wijk contact Beckum.
Contactpersoon: Mw. Rouwenhorst(074-3676473) en Anita van Otten
R.K. Heilige Blasius Beckum

NIEUWS van VROUW ACTIEF
Op 13 september was de opening van het nieuwe seizoen in
‘t Proggiehoes. Een mooi welkom voor de ruim 70 dames en daarna
aansluitend de jaarvergadering. Hier kwam nog even een terugblik met
leuke foto’s van het vorig seizoen voorbij, het financiële jaarverslag en
daarna het afscheid na 9 jaar van de bestuursleden Ine Wentink en
Angela Morsink. Deze dames werden hartelijk bedankt, met een attentie
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en bloemetje, voor hun enthousiasme en inzet als penningmeester en
secretaris.

(Ine Wentink en Angela Morsink nemen na 9 jaar afscheid van het bestuur)

Hierna was er een feestelijk moment voor alle jubilarissen: 25 jaar lid
Nadja van Dijk, Kitty Lansink en Yvonne Olde Nordkamp, 40 jaar lid
Mieke Leferink, Rikie van Otten, Gerry Harink en 50 jaar lid Rikie
Ottenschot. Deze dames werden ook verrast met een bloemetje en een
cadeaubon.
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De jubilarissen, v.l.n.r.
Kitty Lansink, Nadja van Dijk, Yvonne Olde Nordkamp, Rieky Ottenschot, Rieky
van Otten, Gerry Harink, Mieke Leferink

Na dit gedeelte kwam Majella Van ‘t Hul, ambassadeur van de CliniClows,
met een mooie duidelijke presentatie vertellen over deze stichting. Hoe
een CliniClown door even écht contact te maken, zieke kinderen en
mensen met een beperking of dementie kan laten ontspannen en zich
weer sterk kan laten voelen. Met enkele filmpjes was dit meteen duidelijk
“een lach is goud waard”.
Fijn dat deze avond tevens het mooie bedrag van €561,90 voor de
CliniClowns heeft opgebracht door donaties en verkoop van knuffels en
sleutelhangers. Een geslaagde avond toch!
Met de nieuwe bestuursleden Annet Hofstede en Petra ten Dam kijken
we uit naar een leuk seizoen met als eerstvolgende activiteit de
knutselmiddag/-avond op dinsdag 1 november. Voor wie het ook leuk
lijkt, kijk eens op onze website. Je bent van harte welkom.

Vrouw Actief Beckum

Beckum en Oele in de Carbage run

Ook de Carbage run lag twee jaar stil wegens corona, maar het kon
weer. Een oud barrel van max. €500, meer heb je niet nodig voor de
‘Ultieme 5-daagse rally door Europa’. De route ging deze keer door
Oostenrijk, Slovenië, Kroatië, Bosnië en Montenegro. Daags na de
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Oelerfeesten (over slechte planning gesproken) gingen Beckumers en
Oelenaren vol goede moed op pad om vijf dagen later trots
gefotografeerd te worden onder de boog. Grote boog, meerdere auto’s
en een grote groep, dus heel duidelijk is de foto niet. Maar gelukkig
hebben we de namen.

V.l.n.r.: Matthijs Borgelink, Joris Vossebeld, Mathijs Vasterink, Hein Frongink, Steffen Ottink, Pim
Brummelhuis, Niels Asbroek.
Niet op de foto wegens een kapotte auto: Gijs Bolks, Youri Temmink, Stan Heuker of Hoek.
Niet op de foto wegens gekneusde ribben, opgelopen tijdens zijn vakantie: Thijs ter Bekke.
(Foto: Facebook)

Luk akkefietjes…

Wie had’n ’t nog nooit zo zoolt egett’n, ton wie dee oetneuriging kreeng
den de posboore achteloos bie oons in de breembusse schoof. Van wee
dan wa, vroong wie oons of. Noe , den kwaamp van Willemieneke van
Stoethaspel tot Scheenkenvlèès. Joa dat kleenkt heel aans as Vennegoor
of Hesselink, Grote Kleine Klearmaker of Beschut’nbol’n annex
Breudjesbakker. Omoale van dee dubbelle naam’n dee’t ze zich vrogger
anmett’n.
Ommoale volk dat boam ’t kleutjesvolk wol stoan. Mer nog gin zoerblaa
van lupien’, krisselbeasen, kwekwe of doem’scheuane kon’
oondescheid’n. Za’k ma zeng’, hek oe noe duftig oet de deuke doane,
dat hek… Good, dat Willemieneke dus. Naa greuts veur ’t gat en wat wil
noe het geval ? Zee neurigden oons oet veur – möj efkes good leasen –
Beckum Beter Bekeken, jaargang 44, nummer 7 2022
pagina 23

ne Haaj-Tie Partie! Alle leed’n van’ vroggere Boerin’boond dus. En oons
Mina hef dattig joar eleen ok ne blauw’n moandag lid ewes. Joa, ton
was’t nog twee kear in’t joar nen oamd en ne dag oet. Ne moandagoamd
koffie dreenk’n met kreentenwegge, kuier’n oawer de zeek’n en keender
dee’t kattekwoad oethaal’n en nig rech wol’n broan en melkpries’n.
Noatied ’n börrelke natuurluk en dan wön d’r ok nog een leedje zong. En
wat dach ie; schik dat dee vrouwleu had’n. En den dag oet gung’t nor
de Keukenhof hen, luk spatter’n in ne boot in Giethoorn, nor ’n
oawerdekt zwembad wietvot waor de vrouwleu tot de knee in’piernbadje
zaat’n te platje of roggemei’n bekiek’n in de Wendezoele in Deel’n. Mer
oons Mina was t’r nig zo van gedeend, was ok bang veur water en har
wa wat betters te doon in hoes.
Mer nee, Willemieneke har aln’s moderniseard ton zee as veurzitter van
de vroggere Boerinneboond de reesjie gung voer’n. Met as heugtepeunt
dus, dat ze alle leed’n en oold-leden oetneurigde veur ne Haaj-Tie-Partie.
Ha’w nooit vanne heurt, afijn.
Wie hebt oons oet loat’n leng wat oons te woch’n zol stoan, want d’r wön
ók nog vief euro -de man- as ne biedrage vroagt. Kiek, ik bun nig te
beroerd um een of twee euro op’n teelder te leng, mer ’t hoof nig te gek
te wodn’n, dat hoof’t nig. Noe blik dee Haaj-Tie-Partie meespats kleine
klütjes, zeutigheed en liflafjes in te hool’n. Het mot veural veur
gezelligheed zorng’n. Mer ik en oons Mina könt oons nig vuurstel’n, dat
er met meeespats leu dee’j al joar’n nog mear hebt e zeene, völ te lach’n
zal wean. Loat stoan, da’j noatied met ne half gevulde maag vol liflafjes
in hoes noatied gauw ’n ei in de panne doo’t…. Oh, ie had’n ’t al roane;
nee, wie bunt nig nor dee partie van Willimieneke henne was….

HekselmesienHarry

Pitamientjes, de jeugd aan het woord
Voor mij zit Tim Arkink en hij is 7 jaar oud. Tim zit bij ons in groep 4
en dan wel in groep 4/5/6. Dit jaar moet hij dus voor het eerst door een
andere ingang naar binnen. En daarnaast moet ook wel wennen in de
nieuwe groep. Er zijn veel nieuwe dingen zoals rekenen op de computer,
heel veel met de Chromebook werken en corveetaken. Vooral dat laatste
is hij niet zo’n fan van.
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Tim woont op een boerderij, er zijn veel dieren: 4 koeien, 5 kippen, heel
veel katten en de hond Woezel. Tim vindt alles leuk op de boerderij en
hij kan ook al op de trekker rijden. Later hoopt hij dat hij er kan wonen.
Hij vindt het geweldig om papa te helpen, achteruit rijden op de trekker
en de bocht om lukt al. Wat knap hé? Via Google hebben we even zijn
huis opgezocht en bekeken, vol trots vertelt hij over de stal en de
werkplaats.
Tim is fan van de
Formule 1 en vaak kijken
ze dit samen met de
buren. Hij is uiteraard
voor Max Verstappen en
gelukkig heeft Max de
race
in
Zandvoort
gewonnen!
Op de foto zien jullie Tim
met zijn bouwwerk van
Lego.
Sinds
de
zomervakantie gaat Tim
naar de BSO van De
Bleek en daar vindt hij
het heel erg leuk. Lego is
heel mooi en na twee
maandagen is zijn bouwwerk al klaar. Hopelijk heeft een ander kindje
ook snel zijn bouwwerk klaar, zodat ze ruilen en hij lekker verder kan
bouwen.

Anne Ensink

Ossennieuws Beckum vraagt zich af:

Had u ook zo'n hete en dure zomer?

Wij beschrijven de zomer van 2022 even
in twee woorden: transpiratie en inflatie.
Want wat was het soms heet en wat was
het vaak duur. Bij de meeste van jullie zou
het vakantiegeld in de maand mei of juni
op de bankrekening gestort zijn maar bij
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velen van jullie zal dit bedrag de Muiterweek van 2022 niet gehaald
hebben.
Het zweet klotste deze zomer uit onze poriën en het geld vloog ons uit
de knip. Maar om er maar even wat tegeltjeswijsheid in te gooien: je
kunt beter herinneringen sparen dan geld! Dus ach, we hebben er geen
biertje minder om gedronken tijdens de wederom enorm gezellige
Muiterweek en op vakantie smaakte die cocktail van € 13,75 ook gewoon
net zo lekker als toen die nog voor € 7,50 op de kaart stond.
Hebben we gelijk nog een vraag voor jullie: waar is de lucht schoner:
naast Tata Steel in IJmuiden of aan de Pastoor Ossestraat in Beckum?
Want niet alleen bij Tata Steel vliegt er kankerverwekkende fijnstof door
de schoorsteen de lucht in maar ook voor Café Halfweg kun je op een
zaterdag in augustus zo veel rubber in ademen dat je een week later nog
zwarte rochels uit je strot voorschijn tovert. Bah. Hopelijk zet de
kerstverlichting commissie deze winter de schijnwerpers niet zo hard
want het ziet er niet uit die zwarte strepen op het wegdek.
Wat er in tegenstelling tot de Pastoor Ossestraat wel prachtig bij ligt, is
het hoofdveld. Poah, wat een matje. Onze sportredacteur nam een
kijkje en kwam met de conclusie dat we dit seizoen waarschijnlijk geen
enkele keer de woorden 'scheids, hoe lang nog?' gaan horen op het
hoofdveld. Eerder 'scheids, mogen we niet nog even een kwartiertje
door'. Geruchten gaan dat aanvoerder van TVO 1 Maik Ottink zelfs
tijdens de Muiterweek af en toe het feestgedruis verliet om een
kwartiertje met kippenvel op de armen en tranen in de ogen naast het
veld te staan.
De meteorologische herfst is al begonnen en ook het Ossennieuws
maakt zich klaar voor een nieuw seizoen BBB-columns. Wij hopen dat
we ondanks de inflatie onze redacteuren nog kunnen blijven
doorbetalen en dat we de boel weer lekker op scherp kunnen zetten dit
jaar. Proost! Op BBB.

Ossennieuws Beckum
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Tweewekelijkse kaartavond in ‘t Geertman

Op vrijdag 16 september is de tweewekelijkse kaartavond in de kantine
van ’t Geertman weer begonnen. We spelen kruisjassen en hartenjagen
en er is nog plek voor enkele liefhebbers. Heb je interesse en wil je meer
informatie, neem contact op met Arend ten Barge 06-22491623.

Successen Steven Veldhuis bij Grote Prijs
Tubbergen en Grand Prix van Houten

Stepeloër Steven Veldhuis steekt in de barrage andere finalisten de loef
af bij de Grote Prijs van Tubbergen op 2 juli met het snelle paard
Installera Balia RS. Op 14 augustus was Steven ook succesvol op de
Anemone Horsetrucks Grand Prix in Houten, eveneens met Installera
Balia RS waar hij in de foutloze barrage won van zeven finalisten in de
snelste tijd. Klasse dus! (Foto: Facebook).
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VIERINGEN Blasiuskerk Beckum
OKTOBER
Za 15 okt
NOVEMBER
Za 19 november
DECEMBER
Za 17 dec

19.00 uur

Gebedsviering/vrijwilliger

19.00 uur

Gebedsviering/vrijwilliger

19.00 uur

Gebedsviering/vrijwilliger

Op de website (www.heiligegeestparochie.nl/vieringen) en in Onder Ons
worden de doordeweekse vieringen vermeld. Die zijn op moment van
sluitingsdatum BBB nog niet bekend.

Beckum TOEN EN NU
Steeds minder mensen
zullen
zich
deze
onderwijzeres in Beckum
nog kunnen herinneren.
Juffrouw Vrijdag, jaren ’50
en ’60 op de lagere school

Veel oudere Beckumers
zullen zich deze markante
juffrouw zeker herinneren.
Bleek ook uit de tientallen
reacties op Facebook! Soms
streng, soms humoristisch,
een
dame
met
een
ouderwetse
stijl
van
lesgeven was niet verkeerd.
Maar ja, als kind van 6-7
jaar werd je er wel eens
bang van. Voorbeeld? Een
uitleg over een som werd
verkeerd begrepen door de leerling. Resultaat; de ongeduldige juffrouw
Vrijdag kneep je in de wang en beet je toe; ‘Ezel die je bent’.
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Datumbank
28 sept, Jaarvergaderingen Volleybal, Voetbal, Handbal en Omni
28 sept Wat de pot schaft*
28 sept.Handwerksoos Beckum Bentelo Hengevelde 14.00 in de Pol Bentelo.
4 okt. Ouderensoos; 50 jarig jubileum. samen gevierd met
de afd. Zonnebloem afd. Beckum en de Ouderensoos.
Van 10.30 tot 16.00 uur in 't Proggiehoes.
12 okt. Handwerksoos Beckum Bentelo Hengevelde. 14.00 in de Pol
12 okt. Herhalingscursus reanimatie/AED in 't Proggiehoes. 19.00 uur
13 okt. Wat de pot schaft*
15 okt. Oud Papier
26 okt. Wat de pot schaft*
26 okt. Handwerksoos Beckum Bentelo Hengevelde. 14.00 uur in de Pol
1 nov. Vrouw Actie Beckum; Creatief bezig zijn, knutselen met Dianne
8 nov. Ouderensoos
8 nov. Herhalingscursus reanimatie/AED in 't Proggiehoes. Aanvang 19.00 uur
9 nov. Handwerksoos Beckum Bentelo Hengevelde. Aanvang 14.00 in de Pol
10 nov. Wat de pot schaft*
11 nov. TVO Jeugd; spooktocht 19.00-22.00 uur. Nader informatie volgt nog.
15 nov. Informatieavond voor de parochianen en overige inwoners van Beckum
over de afronding van het sluitingsproces van de H. Blasiuskerk
te Beckum. Plaats: Het Wapen van Beckum. Aanvang 19.30 uur.
16 nov. OVBO; Thema-avond. Locatie de Oelerschool. Aanvang 20.00 uur.
Inloop vanaf 19.30 uur
19 nov. Oud Papier
23 nov. Wat de pot schaft*
23 nov. Handwerksoos Beckum Bentelo Hengevelde. Aanvang 14.00 uur de Pol
7 dec. Handwerksoos Beckum Bentelo Hengevelde. Aanvang 14.00 uur ide Pol
8 dec. Wat de pot schaft*
16 dec. Vrouw Actief Beckum; December-feest-avond
20 dec. Ouderensoos
21 dec. wat de pot schaft*
21 dec. Handwerksoos Beckum Bentelo Hengevelde. 14.00 u. de Pol Bentelo
10 jan. 2023
Ouderensoos
25 jan. Vrouw Actief Beckum; Apotheker Swen Kuipers komt op bezoek
*Wat de pot schaft. Alle bijeenkomsten starten om 16.00 uur en vanaf 17.30

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 2022-2023
17 t/m 21 okt.
Herfstvakantie
26 dec t/m 6 jan.
Kerstvakantie
27 febr t/m 3 maart Voorjaarsvakantie
7 april t/m 10 april Paasweekend
24 april t/m 5 mei
Meivakantie
18 en 19 mei
Hemelvaart
29 mei
2e Pinksterdag
21 juli t/m 3 sept.
Zomervakantie
Wijzigingen en/of aanvullingen kunt u doorgeven aan r.jannink1@kpnplanet.nl
Beckum.nl ván en vóór Beckum.
De website van en voor Beckum kent een actuele dorpsagenda. Daarvoor is
echter wel informatie van de diverse verenigingen en instanties, personen
nodig. Dus vul het contactformulier van de site in en we zetten het online. De
informatie wordt ook meegenomen in de agenda van de BBB.

Lekker en gezellig eten in ’t Proggiehoes
…Wat de pot schaft…

Sinds het voorjaar van 2018 verzorgt de stichting “Wat de pot schaft” in
Beckum gezellige en lekkere maaltijden voor Beckumers die het fijn
vinden om samen te eten. Dat zijn vaak oudere, soms alleenstaande
inwoners van Beckum en Oele.
Twee keer per maand komen zij bij elkaar in ’t Proggiehoes, ongeveer
twintig tot vijfentwintig mensen per keer. Vanaf 16.00 uur worden ze
welkom geheten door de vrijwilligers van de stichting met een kopje
koffie of thee en natuurlijk iets lekkers erbij.
Iedereen kent elkaar dus de gasten zitten al gauw gezamenlijk aan de
lange tafel bij te praten over de mensen en gebeurtenissen in het dorp.
Zo is iedereen weer op de hoogte. Ondertussen zijn de vrijwillige koks al
een poosje bezig met het bereiden van de maaltijden en andere
vrijwilligers dekken de tafel en zorgen voor voldoende stoelen. Toen
corona om zich heensloeg, werd er tijdelijk gestopt met samen eten.
Iedereen heeft dat erg gemist en was blij dat afgelopen voorjaar alles
langzamerhand weer opgepakt kon worden.
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Foto van de gasten aan tafel
Tegen 17.30 uur worden de maaltijden netjes geserveerd, iedere keer weer een
ander menu en altijd smakelijk en compleet. Alles wordt gekookt door de koks;
kant en klaar doen ze niet aan. Die koks werken bij toerbeurt want het is wel
een hele klus om iedere keer weer iets moois op tafel te zetten. In totaal zijn er
ongeveer 30 vrijwilligers betrokken bij het project, inclusief de meewerkende
bestuursleden. Er zijn gastvrouwen, keukenhulpen, chauffeurs, koks, vliegende
keeps, etc. De chauffeurs zijn er voor de mensen die geen vervoer hebben. Al
met al een leuke club die veel voldoening haalt uit dit werk; het is gezellig en
iedereen voelt zich verantwoordelijk en verbonden. En ja, ze lachen wat af!

Foto van het werk in de keuken (foto’s Harrie Jannink)
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Financieel is de stichting gezond, hoewel het natuurlijk altijd beter kan.
De gasten betalen € 7,50 voor een maaltijd, inclusief de koffie of thee.
In de praktijk levert dat geen problemen op maar mocht deze bijdrage
voor iemand een drempel zijn om mee te doen dan valt daar altijd over
te praten. Het bestuur heeft onlangs besloten de bijdrage voor een
maaltijd niet te verhogen, ondanks het steeds duurder worden van de
boodschappen. Gelukkig heeft de stichting een creatieve
penningmeester.
Deze activiteit loopt dus als een tierelier, hoewel……. We willen graag
het aantal vrijwilligers uitbreiden. Er is met name een tekort aan koks.
De koks die we nu hebben, moeten eigenlijk wat te vaak in actie komen.
Vandaar de oproep om te komen helpen als kok maar nieuwe/extra
vrijwilligers op andere gebieden zijn ook van harte welkom.
Lijkt het u leuk om te komen helpen, neemt u dan contact op met Louis
Nibbelink (06-13761375). Margriet, Gerry, Carla, Toos, Gerry, Oeke,
Ingrid, José, Birgitte, Ida, Martin, Cobi, Paulien, José, Ingrid, Herman,
Louis, Annemarie, Wim, Aukje en Ria hebben u er graag bij.
In 2022 eten we in ’t Proggiehoes op 28 sept., 13 okt., 26 okt., 10 nov.,
23 nov., 8 dec. en 21 dec. Voor 2023 wordt een nieuw rooster gemaakt.

Hartelijke groet,
Louis Nibbelink

“Wat wo’j heb’n dan?”
“Doo ma ne kear wat aans”.

Ze zaten achter mij op een bekend terras waar door de bank genomen
veelal jongere pensionado’s vertoeven op de woensdagmiddag. De
laatste marktlui laadden hun overgebleven groente- en fruitvoorraden in
en reden vervolgens stapvoets het marktplein af met hun trucks. Enkele
duiven scheerden laag over het plein en pikten dankbaar voedselresten
op. Tussen al het geroezemoes op het volle terras sprongen de stemmen
van een echtpaar er uit. Felle, dwingende, verwijtende stemmen. Van
een stel dat alle pieken en dalen in hun bewogen leven al beleefd had.
De mannelijke dominantie was treffend en de vrouwelijke vocale reactie
getuigde van een geslaagde ontsnapping uit het juk van de slavernij.
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Korte bondige alleszeggende teksten van het stel. Drank bestellen! Hij;
noe, wat wo’j heb’n dan?’ Zij; ‘doo ma ne kear wat aans’. Daarmee werd
een jarenlange sleur doorbroken. Hij was niet anders gewend dan dat zij
koos voor het traditionele recept van koffie-met koekje of een frisje. Zij;
‘doo mij noe mar een advocaatje met slagroom’. En vulde ten overvloede
aan; ie dreenkt toch aaltied ’t zelde, een of twee halve liters’.
Na een korte pauze gaf hij haar verwijtend repliek; ‘noe, ik deenk nig
dat ze rechtevoard nog advocaat in’t schap hebt, da’s oet de tied’. Na
enig gegrom van hem en stille verwijtende blikken van de
vrouwspersoon werd de gewenste bestelling welwillend met een warme
glimlach genoteerd door de bevallige serveerster. Zij bracht de drankjes
en voegde haar toe; ‘dat advocaatje zal u best smaken, is een keer wat
anders toch?’ Hij mompelde cynisch; ’Ie hebt joch in joar’n gin advocaat
ehad, dat zal oe tmet nog opbrek’n’. Zij gaf geen krimp en counterde;
‘maak oe ma nig naa, want as ie voart dee twee halve liters op hebt,
stoa ie ok te wiebel’n op de beene ‘.
Aldus de gedenkwaardige, ongemakkelijke tweespalt die op het terras
werd gedemonstreerd. Verandering van spijs doet eten, maar kost in
zo’n vastgeroeste relatie veel overredingskracht. Tsja, wat wil je ook;
‘doo mie mar ’n kear wat aans’.

Knitto

Rabo Club support

Deze clubs uit BECKUM doen dit jaar mee aan de RABO CLUB SUPPORT!!
De Rabobank stelt een groot bedrag beschikbaar voor verenigingen in
haar regio. Dit bedrag wordt verdeeld onder de ingeschreven
verenigingen op basis van het aantal stemmen. Om zoveel mogelijk geld
te verdienen, hebben wij jouw stem nodig!
Stemmen kan t/m 27 september. Stem direct in jouw Rabo BankierenApp
of online op rabobank.nl/clubsupport. Alvast bedankt voor het stemmen!
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Wist u datjes….

Het ging weer loos… de barre langdurige droogte ten spijt werd
begin september volop gevoetbald. Op TVO velden die er
dankzij prima verzorging, zoals regelmatige sproeironden,
perfect bij liggen! Een eerste ludieke beschouwing over de
resultaten!
TVO JO 08 ontving Eibergen en was met 10-6 slagvaardiger, TVO JO 11
moest de punten aan Diepenheim laten; 3-7 en TVO/Hoeve JO13 liet
WVV kansloos na 3-0 winst. TVO/Hoeve JO15 daarentegen moest
buigen tegen Borne met 2-3, TVO/Hoeve JO16 remiseerde met 1-1 tegen
GFC en het TVO/Hoeve JO19 team sleepte een 4-3 zege uit het vuur op
het bezoekende NEO. HSC5 liet TVO2 kansloos getuige de 6-0 uitslag,
TVO5 was bij Bon.boys succesvol met 2-3, terwijl TVO4 moest passen
tegen het altijd lastige Aramea; 2-4 verlies.
TVO3 keerde met een 3-1 nederlaag terug uit Weerselo en in de 1e
bekerronde van TVO1 werd Hector met 1-0 verslagen. Het gemarkeerde
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team kon dankzij een benutte strafschop door Cyriel T. de winst pakken.
Maar de volgende opponent GSV snoepte TVO zo maar de volle winst af,
0-1. TVO5 liet zich verrassen door Delden4, 0-2 en het 4e haalde
verwoestend uit bij UDI met de cijfers 0-7. TVO2 moest passen tegen
Achilles en verloor met 1-3; werk aan de winkel? TVO1 won ook nipt van
Diepenheim met 0-2, maar… ‘Volk tekort’ dreigt nu al bij de senioren
door legio oorzaken. Het bestuur en technische staf zijn bezig om dat in
breed overleg met de elftallen en elders op te lossen!

NOG EVEN EEN HERINNERING

BESTE SOOSLEDEN, ZONNEBLOEMGASTEN EN ANDERE
BELANGSTELLENDEN,
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 gelukkig in vrijheid.
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 om op
dinsdag 4 oktober a.s. 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 andere belangstellenden zijn van
harte welkom. We verwachten u die dag om 10.30 uur in het
Proggiehoes en zo rond de klok van 16.00 uur sluiten we de dag af.
Er is een heel mooi programma voor u samengesteld en in de middag
wordt er een diner geserveerd. Aan deze dag zijn geen kosten
verbonden.
Mocht u nog twijfelen: schroom niet en geef u snel op! Dit kan bij
Truus Kamphuis (3676521 of 06-10304973) of Anny Ottink (3676442).
Het belooft een mooie dag te worden, dus we zouden het ontzettend
leuk vinden om jullie te mogen begroeten op deze dag. Graag tot dan!
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…DE GASTBEER OP HET BECKUMER KERKPEIN…
De gastbeer op het kerkplein in Beckum voelt zich eenzaam. Hij werd
enkele maanden geleden - zonder inspraak en bedenktijd - verbannen
van het marktplein in Hengelo naar het Beckumer kerkplein. En mist de
dagelijkse conversatie met de mede-broederberen danig. (Die ook
elders waren ondergebracht maar intussen grotendeels teruggeplaatst
zijn). Het lijkt er op dat de gastbeer in Beckum aan zijn lot is
overgelaten. Hij staat in weer en wind, hoort en ziet het verkeer dag en
nacht langszij razen en snuift de geur van gebakken vis op. Geen mens
komt ooit op de gedachte om hem een visje aan te bieden of om hem
goedendag te zeggen. Hij voelt zich een vreemde eend in de bijt en
staat ook met gekromde rug naar het café. Vandaar dat hem zelden
een drankje is aangereikt. Het lijkt wel een asielzoeker waar feitelijk
geen plaats voor is… Typisch Nederland dus.

Met een zomerse knipoog van Knitto

Weer die droge Twentse humor…
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Onze Najaar acties gaan weer van
start!
In heel het land is en wordt er nog achter de
schermen heel hard gewerkt om u binnenkort in
de gelegenheid te stellen uw herbruikbare kleding
en schoenen in te leveren voor het goede doel; deze keer voor beter
onderwijs in Burundi.
Wat mag u allemaal inleveren?
U mag behalve uw donatie van kleding en schoenen ook speelgoed,
knuffels en huishoudtextiel in de vorm van: lakens, hand-theeen,vaatdoeken, washandjes, zakdoeken en dekbedovertrekken (graag
compleet met kussenslopen) inleveren.
Graag separaat van de kleding verpakt in een gesloten plastic zak.
Onze vrijwilligers nemen geen gordijnen, vloerbedekking, tuinkussens
en tafelkleden aan.
WAAR EN WANNEER; ‘t Proggiehoes, 15 oktober tussen 10 en 12 uur

WAT GEBEURT NU met - en in - ONZE KERK?
Dat was de laatste jaren een vraag van grote zorg voor de
parochie Beckum en haar inwoners. En na ampele
overwegingen is nu gekozen om de kerksluiting in Beckum –
gelijk met Bentelo – ook op 1 januari 2023 te laten
plaatsvinden. In de juni BBB was al melding gemaakt om dan
‘in samenwerking met het H. Geestbestuur, het pastorale team
en locatieraad Beckum een plechtige sluitingsviering te
markeren’.
Op dinsdag 15 november as. volgt dan om 19 .30 uur een
informatieavond bij het Wapen van Beckum voor alle inwoners.
Over de afronding van het sluitingsproces, mogelijke herbestemming van
het kerkgebouw en de wijze, waarop de H. Geestparochie aanwezig blijft
na de sluiting.
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In het parochiële infoblad Geestig werd begin september al een
voorschot genomen op die nieuwe situatie door pastoor Jurgen Jansen.
Hij zette uiteen hoe praktische zaken als ‘waar wordt in het weekend

gevierd’, gebruik kerkgebouw bij bijzondere momenten’, ‘hoe gaat het
met de kerkhoven’, ‘de parochiële aanwezigheid in ons dorp’,
‘aanspreekpunt en budgethouders’ alsmede ‘continuering mogelijke
inzetbaarheid van de vrijwilligers’ vorm kunnen gaan krijgen.
BBB redactie

WERK AAN DE KERK
Onlangs verscheen er op Facebook een oproep aan de Beckumer
gemeenschap om mee te denken over een herbestemming voor de
Heilige Blasius kerk. ‘Werk aan de kerk!’ En dat wordt ook tijd, want de
sluiting van de kerk nadert snel. Maar wie gaat de kar trekken? De Heilige
Geest Parochie legt de spreekwoordelijk bal in Beckum neer: ‘Wij geven

Beckum de tijd om met een goed voorstel te komen. Zo niet, dan gaat
het op de markt.’ Dat biedt natuurlijk kansen, ideeën genoeg ook, maar

tot dusverre zijn we er in Beckum niet in geslaagd om tot een concreet
plan te komen.
Dorpsraad Bruisend Beckum initieerde daarom samen met de
Locatieraad Beckum een inspiratiemiddag om te komen tot een goed
plan du campagne.
De organisatie BOEi, gespecialiseerd in vinden voor oplossingen voor
het maatschappelijk vraagstuk van leegkomend erfgoed, verzorgde op
vrijdagmiddag 16 september het inhoudelijke programma. Een
delegatie van Provincie Overijssel, de gemeente Hengelo, de Heilige
Geest Parochie, locatieraad, dorpsraad en enkele betrokken Beckumers
hoorden hoe zo’n proces in z’n werk gaat, de do’s en dont’s en zagen
mooie voorbeelden uit het land.
De Vrienden van Blasius
Naar aanleiding van de oproep op Facebook heeft een vijftal jonge,
enthousiaste Beckumers zich gemeld en werden zij vrijdagmiddag
gebombardeerd tot de Vrienden van Blasius. Joris Vossebeld, Bas
Rupert, Luuk Lansink Rotgerink, Rien Morsink en Sjoerd Pelle gaan aan
de slag met deze uitdaging. Grofweg bestaat het project uit vijf fasen:
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de oriëntatie, de haalbaarheid, de voorbereiding op de realisatie, de
realisatie zelf en tot slot het beheer en onderhoud. Alle opties staan
nog open, maar vrijdagmiddag werd maar weer eens benadrukt dat
vooral de behoefte aan betaalbare (starters) woningen groot is in
Beckum.
De Vrienden moeten in dit proces natuurlijk kunnen rekenen op
ondersteuning. De Dorpsraad maakt zich hard om aanspraak te maken
op Provinciale subsidiegelden waarmee experts van een bedrijf zoals
BOEi kunnen worden ingehuurd. Daarnaast ontfermt ook de projectleider
van het Omgevingsprogramma Beckum, Erik Tissingh, zich over hen. Het
is een grote uitdaging en ongetwijfeld ook één met veel hobbels, maar
hoe mooi is het dat deze groep jonge Beckumers zich hier hard voor
gaan maken!

Namens de Dorpsraad Susan Annink

De LUS VAN BECKUM werd gelopen!
Zaterdag jl. was op de parkeerplaats bij het Wapen van Beckum de start
en finish van de Lus van Beckum. Bijna 200 deelnemers namen de
uitdaging aan.

Hier een foto van de finish bij de kids run van 2020 (of 2019?)
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Actuele foto’s en uitslagen waren bij het per perse gaan van deze BBB
zondagmorgen nog niet beschikbaar.
Het was gezellig druk bij de centrale startplaats en goed toeven bij het
aanmeldpunt, waar een dweilorkest extra cachet gaf aan de
ongedwongen sfeer.
De organisatie had de zaken goed voor elkaar, het koele weer met zo
nu en dan een buitje deerde de deelnemers nauwelijks. Volgende
maand meer over dit evenement!

DEZE MAAND… in één ludieke volzin
We kunnen volstaan met een kort- en bondige volzin;
De wereld en Beckum zijn volop in beweging, mooie en minder prettige
zaken passeerden de revue in alle geledingen en zorgden voor een
gemoedsrust die ons allemaal raakten, zowel in positieve als negatieve
zin maar we zullen doorgaan, want morgen schijnt hopelijk weer de zon,
toch?…

Spreekuren gezondheidscentrum
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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