Verschijnt 10x per jaar en wordt gratis in Beckum huis aan huis verspreid.
Andere belangstellenden (bijv. geen formele binding met Beckum) kunnen
een abonnement nemen op BBB à 25 euro per jaar.
Info/opgave via.Johan Menkehorst.

R E D A C T I E T E A M en de B L A D M A K E R S
teksten & coördinatie
opinietekst
vormgeving &layout
foto’s
kopiedruk
verzending & distributie
advertenties

Jan Ottink
Jan Busscher
Bert van Dijk, Jan Ottink
Harry Jannink
Leo van het Bolscher, Johan Menkehorst
Johan Menkehorst, Ria Jannink + BBB
afwerkploeg
Tonnie Vossebeld
eindredactie Jan Ottink

TELEFOONNUMMERS en E-MAIL REDACTIELEDEN
info teksten en kopij
info layout
info en opgavefoto’s
kopij inlevering
BBB-tjes
opmaak advertenties
vragen over verzending
telefoon BBB kamer

3676435; email: janottink@home.nl
3676119; email: bert.vandijk@home.nl
3676430; email: r.jannink1@kpnplanet.nl
Bij: janottink@home.nl
Bij voorkeur per email;
email: janottink@home.nl
email:advertenties@beckumbeterbekeken.nl
J.Menkehorst 3676590
3676601

Foto’s BBB zijn in kleur te zien op: www.beckumbeterbekeken.nl
De uitgave van BBB is mede mogelijk dankzij de adverteerders en
jaarlijkse vrijwillige bijdrage van de lezers; bankrekeningnr. 95.83.94.318
St. Druk v. Beckum ’Vrijw.bijdrage BBB’.
Een kleine eenmalige advertentie (BBB-tje) kost € 2,50 per uitgave.
Vergoeding grotere advertentie i.o.m. advertentiebeheer BBB.
volgende BBB verschijnt 22 december as.-Uitgaven 1e halfjaar 2011:
26 jan.-23 feb.-23 mrt.-27 apr. 25 mei.-22 jun.
Inleveren kopij uiterlijk 1 week vóór de uitgave
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We stevenen onmiskenbaar af op de voltooiing van het jaar. Eind november, de
bomen hebben zich van de bladerenvracht ontdaan en de winter met al zijn charme
(en ongemakken) staat voor de deur. In deze november BBB weer 32 pagina’s
nieuws, waarin u op de hoogte wordt gehouden van het wel en wee, dat in onze
gemeenschap speelt.

Laatste week nieuws
> Over Oeler zaken blijft TC Tubantia schrijven, maar zullen ze wel zo blij
zijn met de slepende ‘affaires’ Potsenweg en Sluitersdijk?...
> Veel TVO ers hebben zich aangemeld voor een korte clubscheidsrechterscursus (ergens in december), is prima zaak..
> TVOc1 liet dikke kansen liggen, Hengelo niet en counterde naar een
geflatteerde 0-6 zege.TVOb1 deed het beter en na een 0-0 ruststand was
b1 effectiever en won verdiend met 4-1 van een sportief Victoria.
> TVO4 ontving WVV4 en waar de gasten qua veldspel nauwelijks minder
waren, scoorde TVO er lustig op los, mn. Frank O. met 3 lepe treffers, 4-0
eindstand. TVO1 toog naar Witkampers en beet flink van zich af tegen de
sterke Larenaren. Maar 2x een voorsprong (0-1 en 1-2 door Barilett en
Bart) was niet voldoende. Een gemakkelijk gegeven penalty tegen en
onterecht afgekeurde TVO goal pal na rust betekende 3-2 verlies. Zo gaat
dat soms…
> TVO handbaldames1 slikten weer een nederlaag tegen DSVD2. Het was
vlg de pers weer 3x ‘een aardige partij’,maar met 27-21 schiet je niet veel
op, de recreanten verloren nipt van WHC en het 3e bleef winnen bij DHV,
maar moest ploeteren naar 12-18 winst…
>Sinterklaas had zondag jl. zijn intocht in talloze plaatsen. Ook in Beckum
dus en via de basisschool ging het in optocht naar het Proggiehoes, waar
het feest voor de kinderen (en ouders) losbarstte…Een volle zaal genoot, er
werd gezongen, volop cadeautjes gegeven en de Pieten strooiden
pepernoten…

Kerkhof schoonmaken 11 december

De BOP ploeg doet weer een oproep aan alle Beckumers. Zaterdag 11
december de laatste schoonmaakronde van het kerkhof, vanaf 9 uur. ‘Vele
handen maken licht werk’ dus bent u erbij?? Dank daarvoor!...
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Wat u allemaal leest in deze november BBB
> Laatste week nieuws
> Dorpsraad actua
> Omni TVO jaarvergadering
> Zonnebloem
> Slingerbeurs
> Collecte opbrengst (1)
> Alles over haar; Ellen Tibbe
> Grote Clubaktie loten
> Zo zien ik ‘t
> Adventswandeling
> Archiefstuk…1975(!)
> Zijlijn
> Hennie Noordink vertelt
> Luk akkefietjes
> Terugblik Pinksterfeesten
en Midwinterfeest 22 jan as.

> TVO Voetbaljaarvergadering
> Wereldvisie Jan Busscher
> BBBtje
> Collecte opbrengst (2)
> Toneel in Topvorm
> Oecumenische kearkdeenst
> Zonnebloemloterij
> Kerstmarkt Beckum voor
Unicef
> Fakkeltocht
> Jubilarissen TVO
> Jeugdraad westernavond
> Parochienieuws
> Datumbank
> Smokkeltocht

Dorpsraadnieuws november
Nieuws van de werkgroep WOZOCO

Portefeuille:
Contactpersoon:

Welzijn
Marga Waanders

In tegenstelling met wat er twee weken in de TC Tubantia stond, is
Beckum al een stap verder met de WOZOCO dan Welbions. De prijsvraag
voor de naam is al uitgeschreven en er is goed op gereageerd. In totaal
hebben 10 personen namen aangedragen. Het aantal
naamideeën is maar liefst 35. De dorpsraad dankt de volgende personen
voor hun bijdrage hierin: Cor Koppelman, Jan Ottink, Jan Wijlens, Riky
Vossebeld, Rita Temmink-Groot Braamhaar, Richard ter Avest, J.G. ter
Avest, Tonnie Vossebeld, Eric Groothuis en Wim Brunnekreef. Het
Historisch Archief heeft alle opties besproken en twee namen geselecteerd,
waarvan er één de voorkeur heeft. Deze zal worden voorgelegd aan
Welbions.
Website Dorpsraad

Portefeuille:
Contactpersoon:

Communicatie,
Marianne ter Bekke.

Op de website van de dorpsraad: www.dorpsraadbeckum.nl kunt u diverse
informatie m.b.t. de portefeuilles, contactpersonen, maar ook de notulen
van de vergaderingen van de dorpsraad nalezen.
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Heeft u zaken waarvoor u de Dorpsraad nodig hebt, schroom dan niet om
contact met ons op te nemen.Uiteraard kunt u te allen tijde aanschuiven bij
een vergadering van de dorpsraad. We vergaderen op de 1e woensdag van
de maand vanaf 20.00 uur in ’tProggiehoes.
Herhalingscursus AED/Reanimatie

Portefeuille:
Contactpersoon:

Welzijn
Marga Waanders

De AED financiering vraagt nog steeds de aandacht. De OVKK (Overijsselse
vereniging voor kleine kernen) is gevraagd hier in te adviseren maar heeft
tot op heden nog niet inhoudelijk gereageerd.
Verkeersveiligheid rond Beckum/plannen goederenspoor langs N 18

Portefeuille
Contactpersoon:

Verkeer
Wim Brunnekreef

De melding van een inwoner van Beckum m.b.t. de verkeersveiligheid rond
de Bentelerweg heeft al snel geleid tot een toezegging van de gemeente
dat er haaien tanden komen. Zodra er andere soortgelijke werkzaamheden
in de omgeving zijn worden de aanpassingen uitgevoerd. M.b.t. een
soortgelijke melding aan de Rotersweg is men nog in gesprek.
Ook de dorpsraad heeft kennis genomen van de ideeën en ontwikkelingen
rond een mogelijke spoorweg langs de nieuwe N18. In de dagbladen is hier
over gesproken. Waar mogelijk zal de dorpsraad zich duidelijk uitspreken
over deze ontwikkeling.
Jeu de boulebaan Mr. Verbernestraat

Portefeuille:
Contactpersoon:

Ruimtelijke ordening
Wim Brunnekreef.

Via de gemeente Hengelo is de vraag binnengekomen m.b.t. de Jeu de
Boulebaan op de nieuwbouw. Volgens de gemeente zijn er geen
mogelijkheden om deze faciliteit anders te benutten dan waar hij
voor is gemaakt. Wanneer er geen behoefte (meer) is kan de Jeu-deboulebaan weg worden gehaald door de gemeente. Via een bericht naar
een van de omwonende is de vraag neergelegd wat de bewoners rond
deze baan het liefst als oplossing zien. Herstel of verwijderen.
Werkbezoek B&W

Portefeuille:
Contactpersoon:

Secretariaat.
Rob v. d. Keur.

In eerste instantie heeft het College van B & W zichzelf voorgenomen op 3
december een werkbezoek te brengen aan Beckum. Helaas liet de agenda
dat toch niet toe waarop een tweede moment is bepaald. Vrijdag 7 januari
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zal het College nu langs komen. De dorpsraad is gevraagd mee te denken
over een programma, agendapunten en zal het College dan ook graag
ontvangen. Het initiatief is nu direct vanuit het college gekomen wat zeer
wordt gewaardeerd. De dorpsraad zal de actuele onderwerpen als N18,
dorpshart, maar ook de staat van de verschillende gebouwen, en de
wensen op het gebied van woningbouw, sportaccommodaties en dergelijke
opnieuw onder de aandacht brengen.
Voortgang telefoonboekje

Portefeuille:
Contactpersoon:

Communicatie/Secretariaat.
Marianne ter Bekke/Rob v.d. keur

De laatste hand wordt nu gelegd aan de controle van de gegevens welke in
het nieuwe telefoonboekje zullen worden opgenomen. De voor- en
achterkant van het telefoonboekje zijn ook bepaald en zullen een ieder
doen verassen. We laten nog niet meer los en houden het nog even
geheim, maar wij zijn er erg trots op.
Verder zal de productie eind november starten. Burgermeester Kerckhaert
is bereid gevonden het eerste exemplaar in ontvangst te nemen. Dat zal op
13 december gebeuren. In samenspraak met de gemeente zal ook een
klein programmaatje voor worden opgesteld. Uiteraard zal de pers hiervoor
worden uitgenodigd. De bewoners krijgen hun exemplaar uitgereikt
gelijktijdig met de BBB van december. Dus mensen, nog even geduld.
Volgende reguliere vergadering vindt plaats op 1 december.

Namens de Dorpsraad: Marianne ter Bekke-Morskieft
Portefeuille Communicatie

Tevredenheid maar ook zorgen

Een tevreden TVO omnibestuur kon op de algemene vergadering
een gezonde financiële balans voor de vereniging melden. Alle
afdelingen draaien stabiel.

De laatste jaren zijn ook geleidelijk stappen gezet tot verbetering van de
accommodatie. Aankoop 3e veld, tribunebouw, nieuwe verlichting 3e veld,
plaatsen meterkast met vereiste capaciteit en recentelijk nieuw scorebord.
Bovendien is bewerkstelligd, dat de gemeente een kunststofveld heeft
aangelegd als vervanging van het oude handbalveld. Op die plek wordt
een seniorencomplex gebouwd. Wel blijven er zorgen tav. een stagnerende
woningbouw, trage voortgang van invulling vd structuurvisie en vooral het
uitblijven van nieuwe kleedkamers. Een zorgelijke situatie, want de huidige
kleedaccommodatie is niet meer van deze tijd. En uitblijven van nieuwe
woningen betekent teruggang van (jeugd)leden.
De oplossing van de heikele bomenaffaire verdient lof. Het herplant plan,
zoals recentelijk in Tubantia middels een interview met omnivoorzitter
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Arend ten Barge gepubliceerd werd, heeft instemming van alle betrokken
partijen.De kantine situatie stemt tot tevredenheid en ook de
sponsorcommissie deed met ambitie verslag van haar activiteiten.
Plaatsing van een flatscreen in de kantine met daarop uitslagen vermelding
van alle teams plus reclame uitingen van sponsoren staat op stapel.

Nieuwe leden van Verdienste

Afscheid werd genomen van handbalvoorzitter Hennie Noordink. Verder
hebben TVO omni-penningmeester Han van der Kuil en Jan Groniger hun
functie neergelegd. Deze twee heren werden, samen met Hennie Wijlens,
voor hun langjarige bestuurlijke TVO inzet met algemene instemming
benoemd tot Lid van Verdienste van TVO.

Het TVO Gilde pakt uit

Maar liefst 6 voorstellen tot besteding van TVO Gilde gelden werden
gehonoreerd. Bijdragen aan nieuwe versterker voor geluidsinstallatie,
restauratie barkrukken, aanpassing glasplaat bovenin sportzaal (in overleg
met de gemeente), flatscreen in kantine, bestuurskamer-verfraaiing en
nieuwe grote kruiwagen voor acc.werkgroep.Tevens gaat het Gildebestuur
een blijvend aandenken schenken aan alle Gildeleden vanwege het 10 jarig
bestaan, plan wordt uitgewerkt. Anne-Marie ter Avest is als 63eGildelid
ingeschreven en als nieuw TVO Gildelid, nr.77, werd Ronnie Morsink
verwelkomd.

Jan Ottink

De onderscheiden TVO Leden van Verdienste Han van der Kuil, Jan Gröniger en
Hennie Wijlens
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St. Zomerfeesten Beckum maakt balans op.
Midwinterfeest op 22 januari 2011
De Pinksterfeesten 2010 werden met verenigingsafgevaardigden
besproken op de jaarlijkse carbo-vergadering. De vaste kost van
terugblikken, toelichting op financieel gebeuren, kleine kritiekpuntjes,
suggesties en vooruitzien op de nabije toekomst duurde maar een half uur.
Hoofdpunten waren; de Pinksterfeesten draaiden op sommige dagen goed,
soms met mindere respons, maar het financiële eindresultaat was prima
met een iets hogere netto uitkering per dienst.
En dat is in deze tijd van meer regels, meer kosten voor veiligheid,
verzekeringen en belastingen etc. een hele prestatie. Het bestuur
verwacht, dat een nodige reservebuffer binnen 1-2 jaar op niveau zal zijn
zodat de uitkeringen aan verenigingen/ instanties dan iets verhoogd
kunnen worden. In het Zomerfeest-bestuur komt een mutatie; voor
penningmeester Remond de Lange moet binnen afzienbare tijd een
vervanger komen.

Drekrace wordt uitgebreid
De Pinksterfeesten 2011 zullen globaal dezelfde evenementen krijgen. Met
seniorenmiddag - Beckumer avond – kinderfeesten – vogel- en
keizerschieten – Highlandgames – fietstocht – uitgebreide drekrace.
De maandag(na)middag wordt in de tent een populaire band met een
breed feestmuziek-repertoire gecontracteerd!

Weer Midwinterfeest op 22 januari as.
Volgend jaar is er op 22 januari weer een Midwinterfeest met optredens
van een reünieband bestaande uit de leden van Trip to Trip en
FastenyourSeatbelts. Een perfecte muziekcombinatie van bands, die in de
90er jaren in heel Oost Nederland furore maakten. Voor de brede
popmuziekliefhebbers van -pakweg- 20 tot 50 jaar een feest om naar uit te
kijken. Ook het populaire duo 2 Brothers on the 4eFlour treedt ’s avonds op
in de grote feesttent.

BBB redactie

Mededeling van de Zonnebloem.
Het is nog wel een beetje vroeg, maar de sint is weer in aantocht, daarom
was mijn vraag , zijn er nog dames en heren die een pakje willen maken
voor de actie Zon in de Schoorsteen dit is voor een zieke medemens, het
gaat niet om een duur pakje, maar wel leuk en verzorgd is veel
belangrijker.Denkt u hier zou ik wel aan mee willen doen, bel of mail mij
0743676442 mailadres -annyottink@planet.nl-. Alvast bedankt.

Anny Ottink
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Alles over haar en aanverwante zaken
Welkom in Beckum!

In Twente kennen we een aantal
verdienstelijke hardlopers. Zo zijn
we trots op het presteren van
Ingrid Prigge de laatste jaren op
de hele en de halve marathon.
Verder kennen we natuurlijk ‘onze’
Sabine ten Vregelaar, die op de
langere afstanden een aantal jaren
prima resultaten boekte. Zo maar
een aantal hardloopsters, waarvan
we het presteren met respect
volgen. Maar we richten onze blik
nu op een dame die o.a. tijdens de
Muiterweek dit jaar in Beckum de
trio-triatlon solo zwom/fietste/liep en na de nodige malheur met de fiets
toch knap als 2e finishte. Inderdaad, Ellen Tibbe (35) is haar naam.
Jarenlang runde ze in Haaksbergen kapsalon en haarwerkstudio El Salon.
Maar ze heeft de accenten verlegd, de salon werd verkocht en het
traditionele knippen is verleden tijd. Ellen richt zich vanaf nu volledig op
alles wat met haarwerken, haarbehandeling, pruiken en moderne
haarstyling te maken heeft. Daartoe heeft ze sinds kort de ruimte van het
voormalige kantoor van JPB reclames bij Olde Nordkamp gehuurd, waar ze
haar successen in de haarwerken voortzet. Mooi, weer een extra activiteit
in Beckum.

Vanwaar die opmerkelijke move naar ‘Ellen Tibbe Haarwerken’?
Nou opmerkelijk is het niet hoor. Ik help al ruim twaalf jaar mensen met
haar- en hoofdhuidproblemen als gevolg van bijvoorbeeld chemotherapie,
ziekte en stress, erfelijke aanleg of door een onbekende oorzaak. Al toen ik
de kapsalon in Haaksbergen kocht heb ik mij naast het traditionele knippen
en kleuren gespecialiseerd in pruiken en haarwerken. Na een aantal jaren
merkte ik dat ik niet meer voldoende voldoening haalde uit elke dag
opnieuw in de kapsalon staan. Begrijp me niet verkeerd, het is en blijft
leuk werk, maar één dag in de week wassen, knippen, kleuren en
watergolven is voor mij voldoende. Voldoening haal ik wel uit het werk met
haarwerken waarbij ik mensen echt kan helpen en adviseren. Dat daar
behoefte aan is blijkt wel uit het feit dat ik het steeds drukker kreeg met
deze werkzaamheden.
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Daarnaast ben ik vijf jaar geleden mijn eigen netwerk marketingbedrijf
gestart. Ik wilde meer in dit leven, mijzelf ontwikkelen en kunnen leven
zoals ik dat zelf wel. Niet vastzitten in en aan een eigen zaak. Wat dat
betreft zeg ik ook altijd dat je als zelfstandig ondernemer in je eigen
gevangenis staat. Afgelopen zomer moest ik een allergietest ondergaan.
Daaruit bleek dat ik allergisch ben voor zo ongeveer alles wat er maar in
een kapsalon staat. Ik hoefde geen keuzes meer te maken, dat heeft de
uitslag van de allergietest voor mij gedaan: kapsalon verkopen en nu doen
wat ik echt leuk vind.
Mijn missie is om mensen te helpen. Mensen met haar- en hoofdhuidproblemen helpen en iemand die het haar heeft verloren weer een
menswaardig gevoel geven. Voor iemand die dit niet kent is het moeilijk
een voorstelling te maken van wat het met je doet als je je haar verliest.
Je raakt jezelf kwijt, je zelfvertrouwen en je eigenwaarde. Door iemand
van adviezen en een passend haarwerk te voorzien probeer ik die persoon
een stukje waardigheid en zelfvertrouwen terug te geven. Haarverlies
hoeft geen reden te zijn om je anders te voelen dan een ander. Goed
haarwerk kan dan een beter gevoel geven.
Via mijn netwerk marketingbedrijf wil ik mensen helpen om meer kwaliteit
aan hun leven te geven. Bijvoorbeeld door te laten zien dat je als
zelfstandig ondernemer niet 100 uur in de week voor je eigen bedrijf in de
weer hoeft te zijn. Of dat je als medewerker niet vele uren voor een baas
hoeft te werken voor een schamel loon. Waar het om gaat is de kwaliteit
van het leven.

Je hebt met je kapsalon El Salon eerder jaarlijks ook actief
meegedaan voor een goed doel, leg eens uit:
Ik ben van mening dat als je het goed hebt, en dat hebben velen, we ons
best in mogen zetten om mensen die het minder hebben te helpen. Om
die reden heb ik mij jaren ingezet voor Stichting Cystic Fibrosis. Deze
stichting zet zich in voor mensen met taaislijmziekte. Helaas heb ik van
dichtbij meegemaakt wat deze ziekte met mensen doet. Daarnaast heb ik
ook acties voor kankerpatiënten op touw gezet. Ik vind het belangrijk om
waar mogelijk een steentje bij te dragen.
Onlangs heb ik een reis gemaakt door het Caribisch gebied en ben daarbij
op Haïti geweest. De verhalen die ik daar hoorde van de lokale bevolking
hebben mij diep geraakt. Na alle inzamelingsacties in de westerse wereld is
er op Haïti namelijk nog niets gebeurd en hulpgoederen blijken nooit op de
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plek te zijn aangekomen. Zonder alle goede acties over één kam te
scheren, maar wat ik maar wil zeggen is dat we wel hulp kunnen bieden
voor van alles en nog wat, maar begin gewoon om je heen. Daar kun je
namelijk echt het verschil maken.

Haarwerken met al de specialisaties is een gat in de markt?
Dat vind ik een ongepaste verwoording. Ik wil graag mensen helpen met
hun problemen op dat gebied. En ja, als je gespecialiseerd bent in wat je
doet en dat dan ook nog eens met veel liefde doet, dan wordt dat een
succes.

Je mikt op een klantenkring die de hele regio Twente beslaat?
Niet alleen Twente maar ook Gelderland. Mijn klantenkring reikt van hier
tot voorbij Apeldoorn. Via mond-tot-mondreclame krijg ik wekelijks nieuwe
klanten. Bovendien werk ik nauw samen het ziekenhuis in Enschede.
Tijdens de chemokuur geef ik kankerpatiënten op de afdeling adviezen
over haar en huid. Door de patiënten massages te geven zorg ik daarnaast
voor een stukje afleiding van het ziek zijn en de behandeling.

Blijf je naast de nieuwe job actief in het hardloopcircuit?
Haha, dat is een goeie. Ik loop inderdaad maar ik ik beoefen ook allerlei
andere sporten en dat blijf ik doen. Mijn streven nu is om mijn persoonlijk
record op de marathon te verbeteren. Die ligt op 3 uur 26 en ik wil een
keer 3 uur 15 halen. Maar ja, dat roep ik al jaren. Ik moet er nu maar eens
echt voor gaan trainen.
Onlangs heb ik ook het wandelen ontdekt. Afgelopen zomer heb ik samen
met Maria te Lintelo de vierdaagse van Nijmegen gelopen. Een fantastische
ervaring. Volgend jaar ga ik dan ook voor het tweede kruisje.

Wat wil je nog kwijt over de gestarte onderneming of anderszins?
Heel erg blij ben ik dat ik in Beckum een nieuwe start kan maken. Goede
combinatie van mijn bedrijven.
Ik ben een boerendochter en heb altijd buitenaf gewoond. Een stadsmens
kun je mij dan ook niet noemen. Hier in Beckum is het heerlijk rustig. Het
dorp is van alle kanten goed bereikbaar en parkeren is geen probleem.
Maar het meest geweldige vind ik dat in een klein dorp als Beckum
iedereen elkaar het beste gunt. En zo moet het toch ook zijn.

Jan Ottink
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Waarheid

Een man van zestig heeft twintig jaar in bed doorgebracht en meer dan
drie jaar al etend.

Hallo inwoners van Beckum
Wij willen graag alle gulle gevers bedanken voor hun gift aan de
brandwondenstichting. De opbrengst was dit jaar € 877,36 .
Ook alle collectanten namens deze weg nogmaals hartelijk bedankt voor
jullie inzet en tijd.Vriendelijke groeten;

Marjo ten Vregelaar en Angeline te Lintelo

Beste lotenkopers en verkopers van de Grote
Club actie 2010
Ik zou iedereen graag willen bedanken voor de bijdrage die ze hebben
geleverd voor de koop en verkoop van de Grote Club actie loten 2010. Met
name de speelsters en leidsters van de jeugdteams/ senioren. We mogen
voor de handbal weer een leuke bijdrage (80 % van de opbrengst van de
verkochte loten) rondom de 1400 euro tegemoet zien. Fijn dat zoveel
mensen de handbal gesteund hebben. Nogmaals bedankt en de hartelijke
groeten van
Contactpersoon Grote Club actie: Wilma Havekes- ter Boo

Grote inzet bij de TVO handbalpupillen op het minitoernooi in Hengevelde
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Zo zien ik ‘t…

As vroegara Westerling was ik teen en tandere gewend op voetbalgebied.
Ken je begrijpe, met de jaarlijkse verbale oorlog tussen Ajax en Faijenoord.
De steevaste grootmachte van Holland in de jare 60 tot 90. Met de artieste
as -pakweg- Sjaak Swart, Johan Cruijff, Arnold Mühren tegenover de
noeste werkers en schoffelaars as Piet Romeijn, Theo Lazaroms, Rinus
Israël en Piet Kruiver.
Alles wat uit de provincie kwam, kakte in de broek in die tijd. Kijk, hier in
Twente hadde ze Jan Jeuring, Theo Pahlplatz, Willem de Vries en ze
kochte de Duitsers Uwe Rahn, Volkmar Gross en ene DieterSchwemlle. Om
maar nie te spreken van Johan Zuidema, Billy Ascroft en later Dick van Dijk
en Epie Drost. Je ken ’t gelove of nie mar ’t voetbalgeweld was ook in het
Diekman tijdperk aan de orde. Ik ken me nog herinnere dat Utrechhooligans vanuit de busse gedropt werre bij het Diekman, honderde
Twente supporters stoven uiteen en de wilde schreeuwbakken duwden de
suppooste opzij en name bezit van de tribunes. Waarbij ook nog eens
tientalle kindere ruw naar beneje werden gedrukt en in doodsangst
verkeerden.
Het was in die roerige 80er jaren ook schering en inslag, dat bij bezoek
van Ajax of Faijenoord de uit-supporters via grote containers in het
Diekman gesluisd werre.
Dat allemaal om eerdere matpartij te voorkome. En alle tribunes ware met
grote punthekke gescheide van ’t veld anders stroomde die wilde massa zo
de grasmat op. Frappant voorbeeld: Bij de wedstrijd FC Twente-Ajax erges
in de eind 80 jaren zat ik met m’n ega op de tribune tegenover de
hoofdtribune. Na e hallef uurtje klomme e tiental Ajax supporters(mallote)
over het hoge punthek aan de korte kant, want het wedstrijdverloop zinde
hunnie niet.
Ze ware nog maar net op de sintelbaan of ME-ers stormden van de andere
kant richting die mallote. Ze wiste nie hoe snel ze rechtsomkeer moeste
make en in paniek terug te klimme over de hekke. Waarbij enkele
oproerkraaiers verwond raakte en menigeen flinke klappe kreeg van die
ME. Een groots applaus daalde neer over het Diekman stadion, prachtig
toch?
Kijk, die toestande kome gelukkig tegeswoordig niet meer voor. De
(nieuwe) stadions zijn veiliger, ruimer gebouwd. Primitieve figure worre
beter in de gate gehouwe en zwaarder gestraft. Oké, dat beledigende
gebral- en spreekkore hier en daar mot ook bestrede worre, maar ja, je
ken nie alles hebbe…Nee toch, of wel dan?

Flip Sijsjeslijmer Wolfkaterweg 2 hoog Beckum West

Beckum Beter Bekeken, jaargang 32, nummer 09, 2010pagina 12

Zijlijn

Wat je ver haalt !!
Jaren geleden hebben we een trektocht door Noorwegen gemaakt. We
overnachtten in campinghutten en als het zo uitkwam in ons tentje. Het
eten hadden we ingeblikt bij ons, evenals ons drankje voor s’ avonds. Als
de douane ons gecontroleerd had, waren we de pineut geweest.
Noorwegen is een prachtig land, maar erg duur. Na tien dagen vrij primitief
te hebben rondgetrokken, besloten we naar de Lüneburger Heide over te
steken en ons een beetje te laten verwennen in Duitsland.
Nou, dat begon goed ! Eerst door Zweden en dan met de ferry naar
Duitsland. Daar hebben we eerst eens uitgebreid gegeten. Lekker ! Maar
op onze vraag, aan de ober, waar we in de buurt konden overnachten,
verteld hij ons dat dat nog een flink stuk rijden was. Maar er was wel een
Camping in de buurt. Nou ja ! Om elf uur s‘avonds hebben we ons tentje
maar weer opgezet. Daarna hebben we een flinke borrel gedronken, want
er was een discogebeuren in de grote tent naast ons. Onze glazen waren
ondertussen verongelukt, maar uit onze moza kopjes smaakte e.e.a ook
uitstekend. We hebben, ondanks de disco, goed geslapen. Aangezien er de
vorige avond niemand was om ons in te schrijven, hebben we s’morgens
vroeg ons boeltje gepakt en zijn ongezien vertrokken. Ik heb nog wel een
paar keer omgekeken of we ook gevolgd werden. In een pension in de
buurt van Lüneburg hebben we nog vier “gemütliche tage ” doorgebracht.
Op de terugweg hebben we een zakje aardappels (heide kartoffeln)
gekocht, die overal langs de weg te koop aangeboden werden.
Ze waren heerlijk. We lieten ze onze toenmalige buren, Jan en Lies
Busscher ook proeven, ook zij vonden ze lekker en dat was het begin van
een jarenlange traditie. We halen onze wintervoorraad van de Lüneburger
Heide. Op een zaterdagmorgen, begin oktober, vertrekken we tegen half
tien en komen zondagsavonds terug. Natuurlijk komt daar ook nog lekker
eten en drinken bij. Op deze manier zij het wel prijzige aardappels, maar
ze zijn wel lekker. Overigens het ras van de aardappels is Cilene.

Rie Menkehorst

“’t Was ne mooie tied”

Tja, zo gaat dat. Op de handbaljaarvergadering werd afscheid genomen
van voorzitter Hennie Noordink. Ook van bestuurslid Nicole Kamphuis en
contactpersoon Esther Sigger. Hennie heeft met verve vier jaar TVO
handbal geleid en allerlei ontwikkelingen mede in gang gezet. Daarvoor
past veel dank! Hij heeft een mooi, treffend verhaal opgetekend van vier
jaar sturing aan TVO handbal, bij deze…
Jan Ottink
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Scheidend voorzitter Hennie Noordink ontvangt bloemen van
Monique Busscher

Nicole Kamphuis neemt na 6 jaar afscheid vh handbalbestuur, attentie en bloemen
van (nog) voorzitter Hennie Noordink zijn haar deel

In het voorjaar van 2006 werd ik benaderd door Doris van Eden met de
vraag of ik het zag zitten wat voor TVO handbal te gaan doen. Een vraag
waar familie wonende aan de Wolfkaterweg blijkbaar ook al van op de
hoogte was. Hier moest ik wel even over nadenken maar hier en daar
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werd wat morele druk uitgeoefend en toen heb ik na raadpleging van mijn
vrouw Gerda de handschoen maar aangetrokken. Het bestuur van de
afdeling handbal zat namelijk al enige jaren zonder voorzitter. In juni 2006
ben ik toegetreden als interim voorzitter om vervolgens tijdens de
algemene ledenvergadering in oktober definitief te worden benoemd. Na
het voorzitterschap van HV Stormvogels, de Vereniging Aangepast Sporten
Haaksbergen en 8 jaar gemeenteraad was dit een nieuwe uitdaging. Voor
het eerst een job buiten Haaksbergen.
Het was dan ook wel even wennen. Het feit dat de handbal deel uitmaakte
van een OMNI constructie was nieuw voor mij maar het paste wel in een
dorpsgemeenschap. Dit OMNI gevoel heb ik vooral ervaren toen we met
c.a. 70 leden vertrokken richting stadhuis om de wethouder van sportzaken
ervan te overtuigen dat er buiten de stad Hengelo ook nog een dorp is
waar de burgers graag willen sporten en handballen. Je ziet dan dat je
een vuist kunt maken als je samen solidair bent. Een mooi kunstgrasveld is
het resultaat.
Terugkijkend kan ik zeggen: “het waren vier mooie jaren” Het bestuur
heeft prettig samen kunnen werken met de technische commissie en
andere leden en vrijwilligers. Ik heb mogen ervaren dat er bij de handbal
ontzettend veel mensen zijn die zich inzetten voor de club.
Maar nu is de tijd gekomen om te stoppen. In 2009 had ik aangegeven er
nog één jaar aan vast te willen knopen en dat jaar is nu voorbij. In de
afgelopen vier jaren waren veel mooie momenten maar ook lastige zaken
die de revue passeerden. Het gekke is dat je van de vervelende zaken
vaak veel leert als je daar voor open staat. Als ik dan de balans opmaak
dan overheerst toch wel een trots gevoel.
Zo werd september 2006 de nieuwe site van de handbal gelanceerd. Op
moment van schrijven staat de teller op 99.120 bezoekers dus deze maand
nog zal de grens van 100.000 bezoeker naar alle waarschijnlijkheid worden
gepasseerd! In 2008 is gestart met het uitgeven van de nieuwsbrief BreakOut!. Nummer 26 hebben de handballeden en ouders van jeugdleden
onlangs digitaal ontvangen. In 2009 is het communicatieplan gemaakt en
bekrachtigd. Een woord van dank aan Susan Annink die hier een zeer
grote bijdrage aan heeft geleverd. En onlangs is tijdens de algemene
ledenvergadering de sportvisie 2010-2012 aangenomen. Het is aan het
zittende bestuur om de speerpunten die zijn geformuleerd verder handen
en voeten te geven. Een woord van dank is ook hier op zijn plaats voor de
werkgroep beleidsplan voor hun tijd, expertise en inzet, met nameWim
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Waanders namens de ouders en Susan Annink voor de eindsamenstelling
en formulering van het plan.
Een aantal minder leuke zaken die bij me opkomen als ik zo terugdenk zijn;
vertrek van de trainer gedurende de competitie, het zoeken naar een
nieuwe trainer in een krappe markt, gaan we verder met twee of drie
senioren teams, het stoppen van speelsters, het degraderen uit de
hoofdklasse van dames 1, de promotie naar de eerste klasse van dames 2
om vervolgens weer te degraderen.
Indeling van jeugdteams, op leeftijd of spelniveau ? Het zorgde voor de
nodige strubbelingen. Toch heb ik gemerkt dat TVO handbal een hechte
club is met veerkracht waar uiteindelijk altijd weer mensen opstaan om de
kar te trekken.
Voor Beckum hoop ik dat de structuurvisie zoals deze enige jaren geleden
gepresenteerd is gaat leiden tot woningbouw zodat Beckum in de
toekomst weer wat ruimer in de jeugd komt te zitten.
Maar voor mij zit de klus erop al zullen ze me bij TVO zeker nog wel eens
tegenkomen. Hierbij dank aan de leden van het bestuur en aan iedereen
waarmee ik in de afgelopen vier jaar een fijne band heb opgebouwd. TVO,
het gaat jullie goed!

Hennie Noordink

De Slingerbeurs
Maart 2011 is het weer zover, de derde editie van de Slingerbeurs Hengelo!
De Slingerbeurs is een beurs waar maatschappelijke instellingen en
bedrijven elkaar ontmoeten en afspraken maken over hoe het bedrijf kan
helpen bij de activiteiten van de maatschappelijke instelling. Tijdens de
Slingerbeurs wordt er met dichte portemonnee gehandeld in
maatschappelijke behoeftes. Vraag en aanbod ontmoeten elkaar om in een
informele en dynamische sfeer matches te kunnen maken.
Graag zouden wij 2011 nog groter willen maken dan de tweede editie in
2010. Hier is natuurlijk publiciteit voor nodig om ook vraag en aanbod te
creëren. Diverse grote bedrijven uit omgeving Hengelo zijn aanwezig om
een match te maken met de maatschappelijke instellingen die aangemeld
Meer informatie is er te vinden op http://www.deslingerbeurs.nl/
zijn.

Mop

Seksuele voorlichting. Zegt een vader tegen zijn zoon: “Krijgen jullie
seksuele voorlichting op school?” Zoonlief: ”Niet elke week, maar wat wilde
u weten?”
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Luk akkefietjes
“Ie makt zomar gin beume umhouw’n” zea laatst zonnen ambtenaar teeng’
mie. ’t Was op de druilerigere, reangachtige noamirrag, ton ik toch nig völ
te doon har. Achter op’n peppelkaamp ston’ nog luk weelde buske dee’d
joar’n nig sneujt waar’n. Dee ston’ op’n wal tuske de brömmelbuske en
braandnettel noast ne voarweg; ’t was eene wildernis. Noe was den
voarweg gleuf ik van de gemeente, mer den wal heur’n volgens ’t kadaster
bie miene groond van peppelkaamp. (Kui’t nog volng’?).Good, ik was met
sneuj’apparaat de tekke an’t verwijder’n en met ’n klein bielke gengs
goane um dee weelde bark’n en peppel umme te houw’n. Keump den
kwast van de gemeente langs met ne reangkeep um de hoete, want ’t
goot oet de loch. Noe lek’n’t water precies bie um langs de oar’n in nek’n
en dat voon’k wa mooi….
“Dat bunnen beumen op gemeentegrond en die meugen nooit particulier
gekapt worren” zeare. Ik zegge:”Nou, volng’s ’t kadaster is dit stuk groond
op’n wal mijne groond, mieneartje”. Hee gung verdan: “Dat zullen ze bij
grondzaak’n wal effen oetpluizen, maar bovendien meugen beumen van
mear dan 10 cm deursnede nooit zoonder vergunning umgehouwen
worren”. Hee keek mie an met ne blik offe dat kötterboertje mooi in hook
harre zet. Mer ik leet mie nig in tuk drieten en zea: “Dee beumkes bunt
aamper 6-7 cm in deursnede vaderman, haalt de moatlatte d’r ma bie”.
Hee haal’n voel lachend ne moatlatte oet’n tuk en mat de umgehouwde
stemmekes hoolt op de groond.Ik loer’n oawer ziene schoolder met en zag
datte tot 7 cm kwam. Dat herhaal’n zich twee kear, mer’t bleef bie 7 en 8
cm. Ton keeke roond en zach ne grotere barke stoan van wal 15 cm
deursnee den ik nét veur ziene komst had wil’n umhouw’n.
“As ie ’t ma oet’n kop loatum de biele an dee barke te zett’n, dan goa’j op
de bon”, zear e dreigend “en ik kom tooken wekke wier”. “Och mien jong,
doar blief ik wal of as natuurliefhebber, dat kö’j begriep’n”, zea ik
geruststellend. “En a’j wierkomt, brengt dan better wear met”. Met ’n stet
tuske de beene en nosterig droop ’t kealtje of tuske de takkebuske.
Ton hee oawer ’n sleutje wol spring, gleed e oet en bleef vaste zit’n in de
deurne… Blood an de haane en ne weenkelhaak’n in’ reangkeep. Nee, ik
hoo’m hem nig te help’n, ik zol ma good oppass’n, dat zo’k…

HekselmesienHarry

Collecte opbrengst
De onlangs gehouden collecte voor het diabetesfonds, in Oele, Stepelo en
Beckum, heeft het mooie bedrag van 1032,92 euro opgebracht.
Hartelijk dank namens de DVN (Diabetes Vereniging Nederland).
Minie Koppelman
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Toneel in Topvorm
Levenslust krijgt, nee heeft een steeds grotere impact binnen ons
dorpsgebeuren. En heeft ook regionaal een grote naam verworven met de
twee jaarlijkse series toneelvoorstellingen. Die de laatste jaren steevast in
recordtijd uitverkocht raken.
‘Tja’, zal een criticaster zeggen, ‘met 150-160 personen is dat Proggiehoes
wel snel volgestroomd met publiek’. Maar feit is wel, dat de laatste jaren
telkens extra uitvoeringen worden gepland. Met deze keer wel een
recordscore, want de teller vh. aantal voorstellingen stond bij de première
op 22 oktober op 11. En 28 November was nog extra toegevoegd (en bij
De Kappen in Haaksbergen was ook nog een uitvoering gepland). Harry en
Ingrid van Bemmelen zijn er maar druk mee, het Proggiehoes beleeft
goede tijden!
De recensie in TC Tubantia van kenner Paul de Jong was gelijk de vorige
van positieve toon; bewonderend en respectvol. Maar ook… ‘het was wel
een lange zit. (Daar is volgens mij bij de volgende uitvoeringen wel een
kleine mouw aangepast). Hoe dan ook, de Levenslustbemanning was met
‘Niet elke haan kraait’ weer in topvorm. En daar hebben in totaal zo’n 2000
bezoekers van genoten!

BBB redactie

Archiefstukken
Als je oude TVO clubbladen doorleest kom je interessante zaken tegen.
Oktober 1975 een eerste competitie tussenstand van TVO1 in de 1e klasse
TVB, lees mee…
UDI
DTO
Victoria
VSV
Delden
TVO
LSV
’t Centrum
Flamingo’s
PJ
Dolphia

6-10
6-10
7-9
7-9
7-9
6-7
6-6
6-5
6-4
6-1
7-1

Opmerkelijk; DTO, VSV, Victoria, Flamingo’s, PJ en Dolphia zijn allang uit
de competitie verdwenen
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Adventswandeling en viering
“Samen op weg naar het licht”
Voor wie:Parochianen, gemeenteleden en

belangstellenden van Beckum, Bentelo, Isidorushoeve,
Hengevelde, Delden , Goor, Diepenheim en Markelo
Wanneer:Maandagavond 13 december 2010
Waar:Start: De “Oude Blasius”, Kerkstraat 6, 7491
BL Delden
Hoe laat:Ontvangst om 19.00 uur
De Advent valt in de donkerste maand van het jaar. Het is de tijd waarin
we uitzien naar het Licht van Kerstmis. Hoe kunnen wij in deze wereld
lichtdragers zijn? Want dat willen we toch met kerstmis vieren!
We nodigen u uit om hiervoor samen op weg te gaan in het sfeervolle
Delden. U wordt om 19.00 verwacht in het kerkportaal van de protestante
kerk, Kerkstraat 6 in Delden. Om 19.30 uur start de wandeling. (denk aan
gemakkelijke schoenen) Rond 20.45 sluiten we de avond af met een
oecumenische gebedsviering in de genoemde kerk, waar dominee de Vries
en pastor Saris zullen voorgaan. Wanneer u niet in de gelegenheid bent
om te wandelen, bent u toch van harte welkom in de gebedsviering.
We zien uit naar uw komst!
De werkgroepen Missie, Ontwikkeling en Vrede
van de Heilige Geest parochie.

Waar moet u zijn en hoe komt u er?

We adviseren u te parkeren op de parkeerplaats achter de Rabobank,
Langestraat 61. U komt hier door de hoofdstraat, de Langestraat, aan de
kant van Goor, in te steken. Nadat u het verpleeghuis en het
verzorgingshuis aan uw linkerkant ziet, ziet u daarna rechts de Rabobank.
De straat ervoor slaat u in voor de parkeerplaats.
Vervolgens loopt u weer naar de voorkant van de Rabobank aan de
Langestraat. Wanneer u daar met uw rug naar toe staat, loopt u naar
rechts. Vervolgens de tweede weg links, de Kerkstraat in.
U loopt dan recht naar de “Oude Blasius”, waar u met koffie/thee
ontvangen wordt.

Namens MOV groep, Wim Velthuis
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Fakkeltocht door Hengelo
Op zaterdag 18 & zondag 19 december 2010 organiseren,
stichting Twente Hart Safe, de Nije stichting en stichting Arbeid
met Zorg, een Kerstfair in het Prins Bernhard Plantsoen. De Slinger
Hengelo ondersteunt ons met dit initiatief door haar netwerk
beschikbaar te stellen en waar mogelijk te faciliteren.
Een belangrijk onderdeel van deze Kerstfair is de eerste Hengelose fakkeloptocht
die op zaterdag 18 december rond 19.00 uur start en tegen 20.00 uur zal
eindigen in het Prins Bernhard Plantsoen. We willen hiervoor een breed scala aan
maatschappelijke organisaties, bedrijven maar ook scholen, verenigingen en
stichtingen betrekken. De wandelroute is uitgezet in de binnenstad van Hengelo.
Het is een spontaan ontstaan idee waarvoor we medewerking en vooral ook
sponsoren zoeken. In Eindhoven is dit initiatief al een jarenlange traditie.
Duizenden bezoekers komen elk jaar een tocht van ongeveer 4 kilometer lopen die
in het teken staat van

Vrede, Vrijheid en Verbondenheid.

Deze

boodschap kunnen wij alleen maar onderstrepen.
Stichting Twente Hart Safe gebruikt haar deel om Hengelo verder te voorzien van
het *AED-apparatuur *Automatische Externe Defibrillatoren, opgeleide ‘Leken’
hulpverleners, onderhoud en vooral beveiligde AED kasten.
Het evenement is voor iedereen gratis toegankelijk en duurt van 12.00 tot 20.00
uur. De fakkels kosten € 2,50 per stuk en zijn verkrijgbaar via:
•

De website www.hartverwarmend-hengelo.nl

•

Stichting Twente Hart Safe, Deldenerstraat 21 te Hengelo (openingstijden ma-vr
09.30 uur tot 16.30 uur)

•

Servicepunt Vrijwilligerswerk, Drienerstraat 43 te Hengelo (openingstijden maandag
tot en met donderdag van 09.00 tot 14.00 uur.

•

Wij hopen dat u bovenstaand bericht wilt plaatsen in uw wijkblad zodat uw
wijkbewoners geïnformeerd worden betreffende deze groots opgezette kerstfair.
Voor meer informatie zie: www.hartverwarmend-hengelo.nl
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Wist u datjes…
> Een versterkt TVO4 snoepte Diepenheim3 de winst af in de beker-ronde;
4-5 en het 2e bekerde tegen Omhoog3 en scoorde 4x, waarbij Mike er 3
voor zijn rekening nam, 4-0 winst derhalve...
> TVO1 maakte een soort ‘herstart’ en trainde extra op een zaterdagavond
om daarna een teambuilding te doen, goed initiatief. Maar de
comp.wedstrijd tegen DEO werd vervolgens vanwege regen afgelast.
Verassend waren de zeges van TVOc1 en b1 op resp. BWO en Denekamp
en TVO5 haalde winst op BSC/Unisson evenals het TVO zaalteam, dat
Heracles met 10-5 opzij schoof. Het 4e deed het prima bij Markelo met 1-4
winst en het 3e was tegen Rood Zwart op dreef met een 5-1 zege. TVO2
had bij Hengelo2 een zware dobber, maar wist opnieuw de volle buit
binnen te halen. Na een partij met gemopper/gemekker etc. werd het 1-2
op het kunstgras van de Waarbeek…
>De TVO 1 handbaldames konden tegen Hacol geen potten breken en
bleven opnieuw met lege handen, vertaald in een 26-13 nederlaag.
Dames2 wonnen weer, nu van Olympia3 met 19-14… Een week later bij
De Lutte konden de dames1 lang gelijke tred houden, maar na de 9-8
ruststand raakte ‘het jonge vuur’ ietwat geblust; eindstand 20-16. Het 2e
en 3e bleven aan de winnende hand tegen EHC 2 en 3, prima zeges…
> TVO1 toog naar Klein Dochteren, had voor de rust de zaken niet op
orde, maar corrigeerde en herstelde zich. Vette kansen en 2x latwerk
stonden een zege in de weg, restte een 2-2 remise…

Nog Even Dit…Vrijwillige BBB Bijdrage 2010

Voor de jaarlijkse vrijwillige BBB bijdrage is vorige maand een eerste
oproep gedaan.
De redactie hoopt dat de lezers hun waardering voor dit maandblad in
groten getale gaan omzetten in een passende bijdrage! Nieuwe
banknummer is 95.83.94.318 en bij overboeking svp vermelden
‘vrijw.bijdrage BBB 2010’. Dank, dank!!!

Redactie BBB

BBBtje
-

TE KOOP: Kerstdennen
PiceaAbies (groene den)
PiceaOmorika (blauwe den)
Koreana (zilverspar)
C.Koppelman Wolfkaterweg 58 Beckum, 074-3676314
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TVO Voetbaljaarvergadering
Afscheid & nieuwe gezichten

Het was een soepele jaarvergadering van TVO voetbal. Waar afscheid
werd genomen, het nieuwe bestuur aangesteld werd en de penningmeester, secretaris en respectievelijke commissies hun jaaroverzicht
presenteerden. Tevens werd de stand van zaken bij het ‘bomen herplant
plan’ uitgelegd en over de uitgewoonde kleedkamers gediscussieerd.

Maar ook was er nog een ludiek voorval, wat het vermelden waard is!
Midden in de vergadering ging de mobiel af van Tonny Busscher, iedereen
keek verstoord op bij het geluid van een kraaiende haan, dat was de
beltune!. Tonny pakte gehaast de mobiel en mompelde; “Da’s gek,
normaal kraait hij pas om 5 uur ’s morgens”…

Het nieuwe bestuur

-

Interim-voorzitter Alfons Harink werd unaniem officieel tot voorzitter
gekozen en het (verjongde) bestuur ziet er na de benoemingen van een
nieuwe secretaris en competitieleider als volgt uit;
voorzitter Alfons Harink
vice-voorzitter/acc.zaken Hennie Wijlens
secretaris Gerard Lansink Rotgerink
penningmeester Marco Ottink
elftalzaken/comp.leider Peter Horstink
jeugdzaken Stephan de Wit
notulist/ onderhoud website Rody Waanders
terwijl Louis Ezendam en Henri Boonk de elftalcommissie aanvullen en
Michiel Jannink namens TVO voetbal in de sponsorcommissie zit.

Waslijst aan activiteiten

Jan Groniger en Johnny Leussink zijn gestopt met hun bestuursfunctie(s).
Vanwege een aanstaande operatie die Johnny binnenkort moet ondergaan
was hij niet aanwezig. Maar hij zal op een passend moment gehuldigd
worden voor zijn vele TVO verdiensten, het laatste als bestuurder
accommodatiezaken. Jan, die in 1973 met de TVO koorts besnet raakte,
heeft een velerlei reeks aan taken voor TVO verricht. Van scheidsrechter,
leider TVO 1 en 2, kantinecommissie, lid sponsorcommissie tot
contactpersoon scheidsrechterszaken, lid vd proftoernooi organisatie, en
laatstelijk secretaris. Een attentie, applaus (en bloemen voor echtgenote
Gerrie) waren zijn deel.
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Voorzitter Alfons Harink meldde verder, dat een vrijwilligerscommissie
bezig is om alle voetballeden te mobiliseren, teneinde bij toerbeurt de
leden diverse taken verrichten. Stefan de Wit is hun woordvoerder. Voor
mileu-, technische zaken (vooral keuring materialen en legionella) zal Leo
te Lintelo periodiek controles verrichten. Die technische keuring is voor de
gemeente een belangrijk item.

Redactie BBB

Voorzitter Alfons Harink neemt afscheid van Jan Gröniger, met bloemen
voor Gerrie

Persbericht;

Oecumenische kearkdeenst in de
moodersproak
Zondag 12 december om 15.30 uur wordt een Oecumenische
dialectdienst gehouden in de PROTESTANTSE KERK TE USSELO.
Thema:
‘Woarwochewiej op’?
Voorganger:
Pastor G. Noordink uit Heino.
Organist:
René van Dijken
M.m.v.:
Mirreweenterhoarnbloazers uit Enschede.
Iedereen is van harte welkom.De dienst wordt georganiseerd door de
Kerkdienstcommissie van de Kreenk vuur de TwentseSproak.
Inlichtingen:

Herman Broeze, tel: 0548-513232 (Kreenk veur de TwentseSproak)
Joke Pasman, tel. 053-4280035 (Protestantse Gemeente Usselo)
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OPINIE wereldvisie van Jan Busscher

Spiegelogie

Op mijn BBB-verhaaltjes krijg ik wel eens de reactie dat ze negatief
overkomen. Dat kan zo zijn, want de kunst van begrijpend lezen is niet
iedereen gegeven, (grapje). Desalnietteminlijkt het mij juist positief als je
attent wordt gemaakt op negatieve aspecten van allerlei dienstverlening.
Want het “knollen voor citroenen verkopen”, is in onze samenleving tot een
opgeblazen kunst verheven van een weergaloosheid die zijn gelijke in de
moderne geschiedenis niet kent. Zelfs Youp van ’t Hek gaat er van over z’n
nek en is een kruistocht tegen deze misstanden begonnen zoals je
misschien wel weet en dat zegt toch ook wel iets. Voor mezelf vind ik het
belangrijk om de achtergronden van het “waarom” van deze uitbuiting te
achterhalen om zo de logica van de onstane situatie te kunnen begrijpen,
want onwetendheid is de bron van alle kwaad nietwaar?
Zo, dat was dat en dan nu voor de liefhebbers een écht positief verhaal
over iets heel anders namelijk “spiegelogie”. Het lijkt erop dat op vrij
eenvoudige wijze aan de negatieve bijeffecten van het bestaan een
positieve draai kan worden gegeven. Een van de mogelijkheden daarvoor is
de techniek van “spiegelogie”. In ons land hebben we een warm
pleitbezorger van deze methode in de persoon van meesterverteller Willem
de Ridder, bij de oudere jongeren misschien nog wel bekend als
medeoprichter van het roemruchte weekblad “Hitweek” in de jaren 1965
tot 1969. Willem heeft “het handboek spiegelogie” geschreven, waarin hij
de methodiek van de Amerikaan Arnold Patent introduceert die een
fanclubspel ontworpen heeft. De kern waar het om draait: Je komt elke
week bijeen en je mag je wensen voor het leven op tafel leggen. Doordat
de anderen in de fanclub je onvoorwaardelijk steunen om je doelen te
bereiken, wordt je zelfvertrouwen groter en de positieve energie vele
malen sterker en zonder er veel moeite voor te hoeven doen verandert je
leven daardoor in positieve zin. Iedereen in de fanclub krijgt
onvoorwaardelijke steun bij het uiten van verlangens. Het gaat vooral om
de intenties die je hebt. Tevens kun je gezamenlijk veel energie genereren
om naar een specifiek doel te sturen. Inmiddels zijn er al veel fanclubs in
Nederland en België. Als je geinteresseerd bent in deze manier van
persoonlijke ontwikkeling, moet je beslist het boek van Willem lezen. Je
kunt je aansluiten bij een bestaande fanclub, maar je kunt ook je eigen
fanclub oprichten. Met een paar gemotiveerde personen kun je al je eigen
fanclub oprichten. Mocht je daar hulp bij willen, dan zijn er op internet
voldoende mogelijkheden te vinden. Bekijk dan ook het video-interview
met Willem de Ridder: http://video.google.com/videoplay?docid=8764845581181577799#
Bij een aantal mensen kan dit verhaal
ongeloofwaardig overkomen en misschien is het dat ook wel aan de ene
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kant. Aan de andere kant is het uiterst verrassend dat juist de wetenschap
de klaarblijkelijke werking van deze techniek ondersteund. In dit geval van
de kwantumfysica (onderzoek aan kleinste deeltjes van materie). Het
verbazingwekkende verschijnsel doet zich hier voor, dat de gedragingen
van de kleinste deeltjes afhankelijk zijn van de onderzoeker. In het domein
van subatomaire deeltjes zijn wij medescheppers van onze eigen
werkelijkheid. Met andere woorden onze gedachten beïnvloeden de ons
omringende materie want dat is immers opgebouwd uit deze kleinste
deeltjes. Bijzonder interessant en met verstrekkende gevolgen. Als deze lijn
wordt doorgetrokken zou je kunnen stellen bijvoorbeeld het aloude
“bidden” wel degelijk meer of minder effect kan hebben al naar gelang
onder welke condities het wordt uitgevoerd. En daarmee is de cirkel weer
rond. Wie hierover wat meer wil weten kan op internet het boek
’’Ontheemde zielen ontwaken” van Jan Wicherink gratis downloaden en
lezen als pdf-file.

Jan Busscher

UITSLAGNATIONALE ZONNEBLOEMLOTERIJ 2010
Hier volgt de uitslag van de Nationale Zonnebloemloterij 2010.
Kansspelbelasting is voor rekening van de Zonnebloem. Het recht op prijs vervalt
een jaar na detrekking. Prijzen worden alleen uitgekeerd indien u het winnende lot
volledig invult en stuurt naar Zonnebloemloterij, Postbus 1279, 5004 BG Tilburg
PRIJSNR LOTNR PRIJSBEDRAG
PRIJSNR LOTNR PRIJSBEDRAG
1e prijs 0357730 € 15.000,00
14e prijs 0601228 € 1.000,00
2e prijs 0128351 € 10.000,00
15e prijs 0630730 € 1.000,00
3e prijs 0081376 € 10.000,00
16e prijs 0063846 € 450,00
4e prijs 0757350 € 5.000,00
17e prijs 0610756 € 450,00
5e prijs 1156943 € 5.000,00
18e prijs 0358376 € 450,00
6e prijs 0029223 € 5.000,00
19e prijs 0661504 € 450,00
7e prijs 0858942 € 2.500,00
20e prijs 1196396 € 450,00
8e prijs 1197183 € 2.500,00
21e prijs 1262592 € 450,00
9e prijs 0462639 € 2.500,00
22e prijs 0031295 € 450,00
10e prijs 0824401 € 2.500,00
23e prijs 0576695 € 450,00
11e prijs 1151230 € 1.000,00
24e prijs 0049286 € 450,00
12e prijs 0415481 € 1.000,00
25e prijs 1092366 € 450,00
13e prijs 0015792 € 1.000,00
DE VOLGENDE PRIJZEN OP LOTEN MET DE VOLGENDE EINDCIJFERS *
26e prijs 29893 € 100,00
31e prijs 9000 € 50,00
27e prijs 56930 € 100,00
32e prijs 851 € 15,00
28e prijs 75314 € 100,00
33e prijs 309 € 15,00
29e prijs 1607 € 50,00
34e prijs 972 € 15,00
30e prijs 6611 € 50,00
*Voor de prijzen 1 t/m 25 geldt dat ze uniek zijn en worden toegekend aan
winnende lotnummers waarvan alle 7 cijfers correct zijn. De prijzen 26 t/m 34
worden toegekend aan de loten waarvan 3, 4 of 5 eindcijfers correct zijn. Dat
betekent dat deze prijzen voor meerdere loten kunnen gelden.

Beckum Beter Bekeken, jaargang 32, nummer 09, 2010pagina 25

Kerstmarkt Beckum

in samenwerking met de Maatschappelijke stage
In Beckum wordt een kerstmarkt gehouden op woensdag 15
december rondom de kerk .

Het idee ontstond doordat we met maatschappelijke stage bezig waren
voor werkgroep jeugd, kindernevendienst en Unicef. De stage is nog
nieuw voor leerlingen en organisaties en daarom leek het ons een goed
idee om samen wat te gaan doen. Dat werd de kerstmarkt , met diverse
kraampjes met leuke eigengemaakte dingen en een hapje en drankje.
Basisschool “de bleek” heeft sinds vorig jaar een viering met kerst en een
kerstmarkt daarna zou goed aansluiten.
De kinderen hebben eerst een viering in de kerk om kwart voor 6 en gaan
dan op school gezamenlijk iets eten om en kunnen tegen kwart over 7 nog
naar de kerstmarkt. De ouders kunnen bij de kerk blijven, waar een kop
koffie is en diverse kraampjes die je op de markt kunt bezoeken. Voor
werkgroep jeugd hebben Merlin, Anouk en Larissa de organisatie op zich
genomen en gaan kerstengeltjes, dennenappels en geurzakjes maken.
Bij de kinderneven dienst zorgen Dorien en Romee voor mooie kaarsenhouders, Lindsay en Dorien zorgen voor het rad van fortuin met geweldige
prijzen die beschikbaar gesteld zijn door het “kniphoes”en Unicef. Er
wordbaklever, soep , glühwein en nog meer lekkere dingen verkocht. De
Boppers komen ons helpen met het opzetten van de kerstmarkt en de
versiering rondom het plein.
Unicef staat er met kerstbakjes en met een stand met informatie en
artikelen, de opbrengst gaat naar dit goede doel. Dit jaar is vanuit Unicef in
Guatemala het campagnethema “honger je moet er niet aan denken, je
moet er iets aan doen” opgenomen. Juist met kerst is het belangrijk om
niet alleen aan je eigen maaltijd maar ook aan die van de kinderen in
Guatemala en nog vele andere landen te denken en ook hen te steunen.
We hopen iedereen in Beckum en omstreken te begroeten op onze
kerstmarkt

Ine, Irma, Ria en Sonja, Angelien en de maatschappelijke stagiaires

Jubilarissen TVO
Het had heel wat voeten in de aarde. Na veel naspeuringen, persoonlijk
vragen, telefoontjes etc. is dan eindelijk ‘boven water gekomen’ en
vastgelegd(!) hoelang alle leden van de TVO familie lid zijn. Of het nu
spelende, niet-spelende leden of donateurs zijn. Vooral in dat laatste
bestand zaten veel haken en ogen (stond niet correct op papier). Maar de
lijst is nu compleet en het bestuur kan opgelucht ademhalen.
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Als deze BBB wordt uitgegeven, 24 november, is er ’s avonds in de TVO
kantine een grote jubilarissen bijeenkomst. Maar liefst 36 leden variërend
van 40 tot 75 jaar(!) lid, zijn uitgenodigd voor een huldiging. (Dat kan met
de wedstrijd Inter Milaan-FC Twente er achteraan een mooie, spannende
avond worden…).
Jan Ottink

Jeugdraad van Start
De jeugdraad van Beckum is na het kanovaren begin juli nu echt los
gegaan met een heuse Westernparty. Het is alweer aantal weken gelden
dat de Westernparty plaats vond. Voor deze gelegenheid hadden we
’tProggiehoes helemaal omgetoverd tot een saloon. Tijdens deze gezellige
avond kon men deelnemen aan een aantal leuke activiteiten zoals
handboogschieten en koe melken. Ook kon men genieten van echte
Amerikaanse hapjes en toepasselijke muziek.

Westernparty van de jeugdraad in het Proggiehoes

(Verdere foto’s van deze avond zijn terug te vinden op onze hyves pagina).

Voor de komende tijd staan al weer enkele nieuwe activiteiten op het
programma. Zo hebben we aankomende vrijdag 26 november een beauty
avond in het ’tProggiehoes. Dit zal in het teken staan van uiterlijke
verzorging. Tevens kunnen we nu al vertellen dat we voor 2011 o.a. een
zeepkisten race en een karaoke avond gaan organiseren. Hierover later
meer. Wil je altijd op hoogte blijven van onze activiteiten kun je je aanmelden bij onze hyves pagina: http://www.jeugdraadbeckum.hyves.nl
Hier kun je reacties achter laten en met ons meedenken over nieuwe
activiteiten.

Rik Lansink
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Smokkeltocht
In de herfstvakantie is er door TVO een smokkeltocht georganiseerd voor
de kinderen van groep 6, 7 en 8 van de basisschool. In groepjes werden de
kinderen met een doos met onbekende inhoud en spaghetti ( die niet stuk
mocht) op pad gestuurd. Op verschillende plekken in het bos kon
smokkelwaar verdiend en waren er spelonderdelen. Voor een aantal
kinderen was het toch best spannend, maar ook sommige ouders vonden
het toch wel erg donker in het bos. Bij terugkomst in de kantine werd de
doos geopend en gekeken of de inhoud (eieren) nog heel was.
De spaghetti die niet stuk was werd geteld. Hier waren sommige groepjes
heel creatief mee omgegaan en hadden de spaghetti ergens verstopt of op
de doos geplakt. Door alle spelonderdelen en de smokkelwaar te tellen
kwam er een winnend groepje naar voren. Wij bedanken alle ouders en
jongeren die geholpen hebben en alle kinderen die ervoor gezorgd hebben
dat het een leuk avond werd.

Activiteitencommissie TVO

BECKUM
KERSTMARKT
Waar: Rondom de kerk in Beckum
Wanneer:
Woensdag 15 december 2010
Waar: Van 19.00 uur tot 20.30 uur
Met diverse kramen waar dennenappels,
geurzakjes, kerstbakjes, Unicef artikelen,
baklever, soep, glühwein e.d. te koop zijn.
De opbrengst is voor UNICEF
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Nieuws v.d.H.GeestparochieBeckum
Het schema v.d.vieringen voor de maand December.
Za. 4 Dec.
19.30 uur:
Eucharistieviering.
Voorganger:Vicaris Cornelissen.
Zang: Jongerenkoor.
Zo. 5 Dec.
09.00 uur:
Géén Viering.
Za. 11 Dec.
19.30 uur:
Géén Viering.
Zo. 12 Dec.
09.00 uur:
Eucharistieviering.
Voorganger: Pastor Escher.
Zang: Dames-en Herenkoor.
Ma. 13 Dec.
19.30 uur:
Boeteviering.
Voorganger: Pastor Klaassen.
Zang: Dames en Herenkoor.
Za. 18 Dec.
19.30 uur:
Eucharistieviering.
Voorganger:Pastor Hoogland.
Er is geen zang.
Zo. 19 Dec.
09.00 uur:
Géén Viering.
Vr. 24 Dec.
17.00 uur:
Kinder-kerstviering.
Woord-en Communieviering.
Voorganger: Pastor Klaassen.
Zang:Blasiuskids.
19.00 uur:
Nachtmis.
Eucharistieviering.
Voorganger: Pastor Escher.
Zang:Dames en Herenkoor.
Za. 25 Dec.
10.00 uur:
Eerste Kerstdag.
Eucharistieviering.
Voorgangers:
Pastor Golianek en
Pastor Klaassen.
Zang: Jongerenkoor.
Zo. 26 Dec.
10.00 uur:
Eucharistieviering.
Voorganger:Pastor Hoogland.
Er is géén zang.
Vr. 31 Dec.
!9.30 uur:
Oudejaarsviering.
Eucharistieviering.
Voorganger: Pastor Geurts.
Zang: Dames en Herenkoor.
Wijzigingen voorbehouden.
Zie voor verdere mededelingen in het parochieblad”Onder ons”.
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Datumbank
1 dec.
1 dec.
7 dec.
15 dec.
18 dec.
4 jan. 2011
5 jan
5 jan.
8 jan.
18 jan.
19 jan.
22 jan.
17 april
13,14,15 mei
22 mei

Dorpsraad vergadering
WerksoosBeckum-Bentelo-Hengevelde in “wooncentrum”
Bentelo(St. Nicolaas)
Soosmiddag; Sinterklaas
KVO; Hoonhook verzorgt deze avond in ’tProggiehoes
Oud Papier
Soosmiddag
WerksoosBeckum-Bentelo-Hengevelde in “wooncentrum”
Bentelo
Dorpsraad vergadering
TVO Tennis; Oud- en Nieuw tournooi
KVO; Slachtvisite VETPRIEZEN in ‘tProgiehoes.
WerksoosBeckum-Bentelo-Hengevelde in “wooncentrum”
Bentelo
Midwinterfeest 2011. Back to the the 90’s.
Palmpasenoptocht
TVO; weekend Jeugdkamp
1e H. Communie

Vakantiedata schooljaar 2010-2011:
Kerstvakantie
maandag 20-12-2010 t/m vrijdag 31-12-2010
Voorjaarsvakantie
maandag 21-02-2011 t/m vrijdag 25-02-2011
Paasweekend
vrijdag 22-04-2011 t/m maandag 25-04-2011
Meivakantie
maandag 02-05-2011 t/m vrijdag 06-05-2011
Hemelvaart
donderdag 02-06-2011 t/m vrijdag 03-06-2011
Pinkstervakantie
maandag 13-06-2011 t/m vrijdag17-06-2011
Zomervakantie
maandag 25-07-2011 t/m 02-09-2011
Wijzigingen en/of aanvullingen kunt u doorgeven aan
r.jannink1@kpnplanet.nl
Kwam er op de valreep – 5 voor 12 zogezegd – nog een column binnen….

Mijmeringen (samengevat!)

Meneer Teeven, de huidige staatssecretaris van justitie, wil een aantal jeugdgevangenissen sluiten, waaronder ook de jeugdgevangenis in Rekken. Volgens hem
staan die leeg en dat kost geld. Het sluiten van gevangenissen begrijp ik niet zo
goed. Volgens wat ik geleerd heb van politie en justitie zijn die er, om ons te
beschermen tegen mensen die zich niet willen of kunnen houden aan de wetten die
door ons gekozen mensen, de regering, zijn opgesteld. Ken je het verhaal dat
gebeurd is met een politieman uit ons dorp die in elkaar geslagen is, waar de
daders van bekend zijn en niets gebeurt. Het OM (justitie) vindt geen getuigen.
Einde verhaal. Jullie kennen vast ook het verhaal van Wilders en Moskowicz, die
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twee keer de rechters gewraakt hebben en hun zin nog kregen ook. Soms denk ik
wel eens dat we in Nederland verschillende wetten hebben waarop mensen
beoordeeld worden. Het kan ook zijn dat aan de verschillende Universiteiten
verschillend wordt gedoceerd over wat recht en onrecht is. Wie kan mij anders
vertellen hoe het mogelijk is dat zeventig (70%) procent van de mensen die in de
gevangenis gezeten hebben, daar terugkeert. Zijn die te vroeg in vrijheid gesteld ?
Is dat hun eigen baan zeker stellen door justitie ?. Nooit heb ik gehoord over een
hoofdcommissaris die teveel salaris verdient en zich daarover verantwoorden
moest. Hebben jullie wel gelezen over de rechtbank en de rechters die Lucia de B
voor jaren de bak in hebben gestuurd, of die andere zaken waar onschuldigen jaren
gezeten hebben en waarvan nu gezegd wordt dat die rechters geslapen hebben en
arrogant waren. Nooit gelezen dat die daarvoor berispt zijn. De arrogantie van
dergelijke juristen kan ik me nog herinneren van de rechtbank in Enschede toen
ik veroordeeld werd voor het vangen van een vogeltje.

Johan Menkehorst

Nog een indrukwekkende foto van het natuurgeweld afgelopen zomer; Jan
Busscher en Marinus Vossebeld voor de beukenstobbe (van 6 meter) nabij de
Fam. Ragborn richting Wolfkaterweg (foto Tonnie Vossebeld)

De volgende BBB verschijnt wo. 22 december as. Met oa. aandacht voor de stand
van zaken inzake start vh. seniorencomplex en vijf Beckumers praten over 2010!
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