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.

REDACTIETEAM ende BLADMAKERS
teksten & coördinatie
opinietekst
vormgeving &layout
foto’s
kopiedruk
verzending & distributie
advertenties
eindredactie

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
Jan Ottink

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 voorkeur per email: janottink@home.nl
email: janottink@home.nl
email: advertenties@beckumbeterbekeken.nl
3676590: Johan Menkehorst
3676601

TELEFOONNUMMERS en E-MAIL REDACTIELEDEN

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.
Resterende BBB-uitgaven 2e halfjaar 2010:
20 oktober-24 november-22 december
Inleveren kopij uiterlijk 1 week vóór de uitgave!
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Jaargang Nummer
3208
Als in het ochtendgloren de zon krachtig rijst vanachter de bomen in
herfsttooi en de klamme mist als een deken over het landschap ligt, ben je
ver in oktober aanbeland... Na deze ontboezeming over tot de orde van de
dag. In dit volle BBB nummer weer informatie, rapportages en gesprekken
over en met plaatsgenoten, die alle Beckumers zullen boeien.

Laatste week nieuws
> De Vogelvreugd tentoonstelling in het Proggiehoes van 13-14 november
kent de volgende openingstijden; zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag
van 10 tot 17 uur, dat u het even weet!..
> TVO a1 voetbal heeft de breuk gelijmd en gaat er weer voor(!) en D1
was een maatje te klein voor AchillesD1, het werd 1-10. TVO6 tikte na rust
Hengelo met een 8-5 nederlaag naar huis en het 5e kwam tekort bij
Twente, 5-2 verlies. Het 3e moest met 3-2 de punten laten in Markelo en
TVO2 deed goede zaken tegen Bentelo2, de noabers gingen met 3-1
verlies huiswaarts. TVO1 gaat verder zonder coach Wim Olde Riekerink,
maar kwam ook zonder punten terug van VIOSB. Teveel blessures, 2-0
rust- en 3-1 eindstand…
> De handbal presteerde wisselvallig het afgelopen weekend; dames 1
bogen diep voor De Tukkers met 30-16, dames 2 moesten in Zenderen V.
hun meerdere erkennen, 13-26, maar de dames 3 verschalkten Bentelo4
netjes met 22-12…
> Zoals hiervoor gemeld, is trainer Wim Olde Riekerink van TVO1 vorige
week gestopt als TVO voetbalcoach. Met wederzijds begrip en na goed
overleg tussen de betrokkenen partijen is eea. besloten… Als interim-coach
zal Thijs Vaanholt voorlopig fungeren…
> De bouwstart vh. zorgcomplex in Beckum door Welbions blijkt weer
minstens 2 maanden vertraging te krijgen dankzij vleermuizen ter plaatse.
Het moet niet gekker worden… (zie ook dorpsraadartikel, pag.4)
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Wat u allemaal leest in deze oktober BBB

> Laatste week nieuws
> Dorpsraad actua
> Oproep kerkhof onderhoud
> De Mens Achter Han vd. Kuil
> Dag van de dialoog
> Mijmeringen
> BBBtje
> TVO sponsoravond
> Wist u datjes
> Sinterklaas in Beckum
> Hubertusviering 7 november
> Sponsoravond TVO
> Verslag peuterspeelzaal
> Luk akkefietjes

> Herfstwandeling
> Wereldvisie Jan Busscher
> Vrijwillige BBB bijdrage
> Historie vd. schort
> Persoonlijk
> Zaalvoetballen bij TVO
> Snuggere Pietje
> Jaarvergadering KVO
> Gedogen (column)
> De Zonnebloem
> ‘Piepshow’ Vogelvreugd
> Zijlijn
> Parochienieuws
> Datumbank

Dorpsraadnieuws oktober 2010
Nieuw telefoonboekje Beckum

Portefeuille:
Contactpersoon:

Secretariaat
Rob van der Keur

Met een enthousiaste groep mensen is er een aantal maanden intensief
gewerkt aan het realiseren van een nieuw telefoonboekje voor Beckume/o.
Offertes zijn uitgebracht, er is massaal gereageerd op het inleveren van
wijzigingen en spontaan melden bedrijven zich bij de commissie om hun
advertentie aan het nieuwe boekje te verbinden. De commissie is nu bezig
met het leggen van de laatste hand en we hopen het boekje in november
te kunnen uitbrengen.
Nieuws van de werkgroep WOZOCO

Portefeuille:
Contactpersoon:

Welzijn
Marga Waanders

Informatieavond Woon-zorgcomplex Beckum 21 september
Op dinsdagavond 21 september is er door de opdrachtgever
woningbouwvereniging Welbions een voorlichtingsavond gehouden voor
belangstellenden voor het woonzorgcomplex te Beckum.
In het Proggiehoes waren een vijfentwintig belangstellenden, voornamelijk
senioren, bijeen om tekst en uitleg te krijgen van de plannen. Welbions
was met 5 man sterk en ook vertegenwoordigers van de Beckumse
werkgroep WoZoCo waren hierbij aanwezig.
Kort werd nog even de historie uitgediept maar veel liever wil men
vooruitkijken naar de realisatie. De projectleider van Welbions gaf tekst en
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uitleg van de plannen welke mede werden ondersteund met een
PowerPoint presentatie met mooie plaatjes waarin helder en duidelijk werd
uitgelegd hoe de woningen er uit komen te zien. In totaal komen er 14
woonappartementen
onderverdeeld
in
5
stuks
vrije
sector
huurappartementen op de begane grond en 9 sociale
huurwoonappartementen op de 1een 2e woonlaag. Op de begane grond wordt
een extra appartement gehuurd door Carint. De werkgroep WoZoCo buigt
zich met Carint over de invulling van dit appartement, gedacht kan worden
aan een centrale ontmoetingsplek maar ook kunnen hier zorgverlenende
diensten gebruik van maken.
De woningen op de begane grond beschikken over een terras en de
woningen op de 1e en 2e woonlaag beschikken over een ruim balkon. Voor
de sociale huurwoningen kan men in aanmerking komen voor huursubsidie,
dit in tegenstelling voor de woningen op de begane grond. Alle woningen
zijn geschikt voor rolstoelgebruik, een centrale opgang met lift zorgt voor
een goede bereikbaarheid van de woningen op de 1e en 2e woonlaag.
Tevens krijgen de huurders de beschikking over een buitenberging gelegen
op de begane grond.
Belangrijk is natuurlijk dat de Beckumers en Oelenaren voor dit complex als
eerste in aanmerking komen voor de huur van deze appartementen. Dit
dient men dan wel kenbaar te maken aan Welbions. Heb je dus
belangstelling meldt je dan als mogelijke huurder. Uiteraard hoef je nog
niets te beslissen, nu is belangrijk je allereerst aan te melden, je kunt dan
meedoen uit de keuze van de aangeboden woningen. De dorpsraad zal het
belang onderstrepen dat vrijkomende/ vrijstaande huurwoningen te allen
tijde eerst aan Beckumers of Oelenaren toegewezen worden. Hiervoor
geldt echter dat de belangstelling hiervoor wel gemeld of bekend moet zijn
bij de verhurende organisatie Welbions.
Het toewijzingsbeleid van de woningen is echter niet de verantwoordelijkheid van de Dorpsraad maar blijft in alle gevallen een zaak van
Welbions, die op haar beurt weer getoetst wordt op spelregels binnen de
gemeente Hengelo. Bel Welbions 074-2468300 of schrijf je in via:
www.wooninfohengelo.nl
Op dit moment bereidt Welbions de aanbestedingsprocedure voor, hiervoor
zullen enkele bouwbedrijven een prijsopgave verrichten, waardoor de kans
groot is dat ook Beckumse bedrijven hieraan kunnen deelnemen. De
verwachting is dat eind november een keuze kan worden gemaakt voor
een uitvoerend bouwbedrijf waarna gestart kan worden met de bouw. Op
dit moment wordt het flora en fauna onderzoek afgerond mede ivm de
vliegbewegingen van de vleermuizen rondom de kerk (en dit is geen grap
!!). Zodra dit afgerond is wordt de bouwvergunning onherroepelijk en kan
worden begonnen met de bouw van het ……………….…………….
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We willen liever niet meer spreken van een WoZoCo maar willen het
gebouw een passende naam geven. Ideeën hieromtrent kan een iedere
indienen bij de dorpsraad.(Zie onderstaande “uitnodiging”.
Nieuws van de werkgroep WOZOCO

Portefeuille:
Contactpersoon:

Welzijn
Marga Waanders

Voor wie is de attentie? Wie bedenkteen passende naam?
Het is zover, we kunnen een naam bedenken voor het woongebouw voor
de doelgroep senioren. (WoZoCo: mogen we niet zeggen). Het historisch
archief heeft al met ons meegedacht, maar ze vinden het moeilijk om
een passende naam aan te dragen. Hun voorstel is, laten de dorpsgenoten
met ons meedenken, daarom bij deze: Wie denkt er met ons mee voor een
passende naam voor de "wozoco"? Tot 1 november kunt u een naam
aandragen bij het secretariaat van de dorpsraad.
secretariaat@dorpsraadbeckum.nl, Rob van der Keur Past. Ossestraat34
7554 SW Beckum. (Het nieuwbouw huis links naast de bakker.)
In overleg met het historisch archief zal de dorpsraad de beslissing nemen
over de naamgeving.
De persoon die de winnende naam aangedraagt zal verrast worden met
een leuke attentie.
Graag zien we uw reacties tegemoet,
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.
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: Welzijn
Contactpersoon: Marga Waanders

Herhalingscursussen voor 2010 zijn afgerond.
In de eerste week van oktober hebben bijna alle geslaagden van vorig jaar
hun herhalingscursus voor de AED afgerond. Een volledig verslag volgt in
de volgende BBB.

Namens de Dorpsraad
Marianne ter Bekke-Morskieft
Portefeuille Communicatie
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De TVO jaarvergaderingen
De volleyafdeling TVO hield haar jaarvergadering op 11 oktober en
huldigde daarbij ‘nestor’trainer Gerard Horstink, die op alle niveaus
(competitie/recreanten) al 25 jaar non stop de trainingen verzorgd.
TVO handbal houdt haar jaarvergadering op dond. 28 oktober as. in de hal
vd. basisschool met oa. belangrijke bestuurswisselingen op de agenda. Let
op: Aanvang 21.15 uur!
TVO voetbal heeft de jaarvergadering gepland op ma. 25 oktober om 20.00
uur in de kantine. Ook hier bestuurswisselingen, met oa. het voorstel om
ad interim voorzitter Alfons Harink definitief te benoemen. De huldiging van
(talrijke) jubilarissen staat (voorlopig!) gepland op wo. 3 november.
De jaarvergadering van TVO omni wordt gehouden op ma. 8 november in
de kantine om 20.00 uur

Uiteraard worden alle leden van de resp. afdelingen verzocht hun
vergadering te bezoeken en daarna tevens de omni vergadering!. Waarbij
ook alle TVO Gildeleden zijn uitgenodigd om voorstellen tot nieuwe
bestedingen te bespreken.

Vele handen maken licht werk!
We plaatsen deze oproep maar eens voor in BBB. Zaterdag 30 oktober is er
een grote ‘onderhoudsbeurt’ van het kerkhof. Hierbij worden zo veel
mogelijk parochianen/Beckumers verzocht om rond 9.00 uur aanwezig te
zijn om samen met de BOP ploeg dit jaarlijkse karwei ter klaren. Zo vlak
voor Allerheiligen en Allerzielen zou het mooi zijn, dat alles er opgeruimd
bij ligt. Oh ja, er is wel tuingereedschap ter plaatse, maar voor de
zekerheid zou het handig zijn als u een hark, schoffel, snoeischaar of iets
dergelijks meeneemt. Voor koffie en broodjes wordt gezorgd. Alvast dank
namens alle Beckumers!

Gerard Olde Nordkamp

De Mens Achter

Han van der Kuil

Ze zijn dun gezaaid, de clubtrouwe vrijwilligers die ondanks alle
tegenstromen en/of bij het soms onverschillige gedrag van de
leden trouw hun onbaatzuchtige taken bleven verrichten. En dat
al tientallen jaren! Zo ook bij TVO, waar al sinds 1991 het
grootste deel van de financiële ‘hebben en houwen’ wordt
beheerd door een echtpaar, wonend aan de Engelbertsweg.
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Concreet gesteld; Han van der Kuil is sinds 1991 TVO omnipenningmeester en zijn vrouw Ellie was gedurende een lange periode
leidster/bestuurs- en commissielid/penningmeester van TVO handbal.
‘En heeft mij bij de financiële zaken bij omni TVO ook goed geholpen’ aldus
Han. Toen zij zo’n 6 jaar geleden stopte met haar TVO staftaken, is ze dan
ook benoemd tot Lid van Verdienste. En Han, die wekelijks nog
verdienstelijk een balletje trapt in TVO5, heeft kenbaar gemaakt nu te
willen stoppen met het omni TVO penningmeesterschap. Leeftijd speelt
een rol, maar ook zijn taken in het zelfstandige administratiekantoor en
adviesbureau noopten hem om afscheid te nemen. ‘Sinds 2007 runnen wij
gezamenlijk dit bedrijf, EKL genaamd’.
‘Penningmeester bij een sportclub, het is een gecompliceerd vak
geworden’, weet Han, waar de mailee van automatisering, scherper
wordende overheidsbepalingen en verantwoordingen bij sport bedrijven
een steeds zwaardere wissel trekt op het functioneren als penningmeester. Dat klinkt wellicht zwaar aangezet, maar is de realiteit. Vroeger
werd de contributie inning en betalen van rekeningen in een overzichtelijk
kasboek verwerkt, maar tegenwoordig praat men ook over verzekering –
en belastingzaken, sociale lasten, contracten, banklicenties-machtigingen
etc. binnen een automatisch betalingsverkeer. (Dat Antoon ten Voorde
jarenlang huis aan huis de contributie bij de spelende leden en donateurs
ophaalde, is uit de tijd van de jaren 60-70, toen alles nog overzichtelijk
was).
Han en Ellie wonen dus aan de Engelbertsweg en hebben vier dochters,
die al jaren voor TVO handbal spelen en een flink aandeel hadden
(hebben) in het relatief hoge niveau van de handbalsport in Beckum.
(Momenteel spelen drie dochters in de 1e handbalselectie TVO bij de
competitiestart mee een bemoedigende partij tegen BWO, 17-20 verlies).
Zo’n kleine 20 jaar geleden deed Han zijn intree bij TVO en voegde zich bij
de toenmalige penningmeester (wijlen) ons erelid Johan Pot. In de
herinnering van de eerste jaren staat nog het beeld van verschillende
inzichten, die menige discussie opleverde tijdens de bestuursvergaderingen. Maar beiden met hart voor de (TVO) zaak en dat was het
voornaamste. De ontrafeling van TVO afdelingen met andere constructies
vergde ook een andere handelswijze.
Aan de muur van het kantoor hangt een foto van de hele familie Van der
Kuil (met aanhang) en het is een fraai kiekje, genomen aan het strand
ergens in Australië van gelukkige mensen zo’n twee jaar geleden. De koffie
smaakt goed, het gesprek kan beginnen.
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Allereerst…

Han zit nog boordevol van de verse herinnering die de uitwisseling van de
sympathieke voetbalploeg uit het Duitse Haren met zich mee bracht.
Zaterdag 9 oktober was TVO 5 gastheer van de (inmiddels) Duitse
vrienden. “Het was weer een prachtig en gezellig treffen met het Duitse
gezelschap van 40 personen. Met Alte Herren van wel 70 jaar, spelers en
dames. De voetbalwedstrijd werd door ons gewonnen met 4-0 maar dat
was bijzaak. ‘s Avonds eerst eten, een disco en (gesponsord) blaasorkest.
Het maakte op allen weer een overweldigende indruk. We willen deze
traditionele uitwisseling uitbreiden met TVO handbalteams, ook jeugd
misschien, want je maakt er veel extra vrienden mee. Je moet het zo zien;
Wederzijds leren we de leden beter kennen, voor spelers en deelnemers
van de uitwisseling zijn door sponsoring relatief weinig kosten. En ook; we
leven tegenwoordig niet alleen in Beckum of Twente, maar wereldbreed
wordt de kennissen(vrienden)kring op deze manier vergroot!”.
Han van der Kuil is geboren in de Veldmaat, voetbalde in de jeugd dus
voor Bon.Boys en speelde er later in de 1e selectie. Hij hing tegen het 1e
aan en voetbalde voornamelijk in het 2e of 3e, want de club had een brede
talentrijke selectie. In 1983 heeft hij aan de Engelbertsweg het huis
gekocht van Jan Koenderink en stichtte met Ellie een gezin. In 1991 heeft
Ellie haar baan opgezegd en zette een administratiekantoor op. Han was
hier ook nauw bij betrokken door zijn financiële achtergrond en werd
daardoor gevraagd om bij TVO ‘aan te schuiven’ bij het penningmeesterschap. “Ik zou het tijdelijk overnemen van Johan Pot, die wilde
stoppen. Maar ja, enkele jaren later was de situatie zo, dat TVO in
financieel zwaar weer terecht kwam en toen omni-bestuurders August
Kamphuis en Eric Temmink hun taak neerlegden, kon ik de club niet in de
steek laten. We gingen door met een nieuwe omni organisatie waarin
taken meer gedelegeerd werden naar de afdelingen. Dat ging wel met
horten en stoten, maar langzaamaan groeide breed het besef van
solidariteit voor elkaar. In dergelijke functies waarin je veel met
vrijwilligers te maken hebt, moet je soms schipperen. Het huidige
dagelijkse omni bestuur met Arend ten Barge en Martin Mulder zorgt dat
alles in redelijk rustig vaarwater verkeert. Maar dat vergt nu eenmaal
begrip, geduld en tact. Mijn werkzaamheden zijn afgenomen, taken en
verantwoordingen worden gedelegeerd naar de afdelingen. Sportlink is
geïntroduceerd bij alle afdeling penningmeesters en met dit systeem kun je
veel zaken combineren en overlappen. Dat kost minder werk, is
overzichtelijker. Het streven is straks om het algemene penningmeesterschap op te delen in 1 functionaris voor contributie-, bank,
belasting en verzekeringszaken en 1 coördinator voor het hele financiële
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gebeuren binnen de club. Vooral in dat laatste wil ik mijn aandeel - in de
aanloop - nog wel leveren”.

Mooi wonen aan begin Engelbertsweg; een ideale plek met
rust en ruimte:

“Ja, de keuze was goed. Rust en ruimte vooral omdat ik in 2007 formeel
samen met Ellie ons administratie-adviesbureau ELK ben gaan vormen. In
plaats van het opzoeken van klanten kunnen we nu vanuit ons eigen
kantoor thuis opereren”.
“Een aantal TVO bestuurstaken zijn verschoven, zoals het directe overleg
over handbalveld, wozoco ontwikkeling, kleedkamersituatie etc. Het
overleg met gemeente, kerk en andere betrokkenen wordt veelal door
Arend, Martin en handbalbestuur gedaan, dat is wel zo prettig”.

familie Van der Kuil poserend in het indrukwekkende landschap van
Australië

Australische kangoeroes en Duitse vrienden

Bij huize Van der Kuil kuieren Australische kangoeroes (Wallaby’s) in een
weilandje vredig naast Hollandse geiten. Van een cultuurbotsing is hier
geen sprake! En waar eerder Han druk was met de moestuin, compleet
met inmaken van groenten, heeft dat vanwege tijdgebrek plaats gemaakt
voor een siertuin. “Maar mijn grootste hobby blijft de contacten regelen
met Duitse vrienden, vooral Anton Steffens (van Gut Düneburg) is
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handbalbord-sponsor en tevens regelaar bij uitwisselingen van
jeugdteams. Hij sponsorde ook de fleece vesten voor dames 1. Mijn wens
is om ooit met handbalteams naar Zweden te gaan vanwege de contacten
daar, daar wil ik mijn steentje wel aan bijdragen”. Vwb. de toekomst van
TVO handbal denkt Han dat na een nieuwe start nu de verjongde formatie
zich best in de regioklasse kan handhaven. “Ze moeten ervaring opdoen en
rijper worden, ik zie dat optimistisch in”.

Over politiek en kerk

‘Het kan allemaal veel slagvaardiger in de politiek, ook gemeentelijk. TVO
heeft zich met de aankoop van het 3e veld slagvaardig getoond, maar ik
proef bij de gemeente laksheid, zeker ook tov.TVO. Zij heeft zich niet sterk
gemaakt in de kwestie bouw ouderencomplex en kleedkamers situatie, liet
het veelal over aan Welbions, TVO en kerk. Ik ben van huis uit katholiek,
maar niet meer praktiserend. Ik voel me christen in doen en laten ten
opzichte van de medemens. Simpel normen en waarden hanteren, ook in
het kader van bedrijfsmatig opereren”.

Kort maar Krachtig;
Beste sporter/sportster aller tijden:

Dan kom ik toch op Johan Cruijff en Eddie Merckx, op hun sportgebied
fenomenen.

Ze kunnen me ‘s nachts wakker maken voor:

Doe maar niet, want ik heb de nachtrust best nodig.

Een glaasje wijn of glas bier:

Dat is niet of, het is allebei lekker bij de juiste gelegenheid.

De opvolging van TVO penningmeester:

Dat zouden twee mensen moeten zijn met een goede taakverdeling.
Hopelijk komen we er uit.

Vind je het oog zo erg voor het broze gedoogkabinet:

Op zich een vreemde constructie, maar gezien het aantal stemmen voor
Wilders de minst slechte oplossing. Het vertrouwen in de politiek is tot een
laag niveau gedaald, men moet meer luisteren naar de samenleving.

BBB is voor Beckum een bindende factor:

Belangrijk voor onze gemeenschap, om trots op te zijn ook al om het
brede nieuwsaanbod elke maand en de mooie uitvoering.
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Blessuretijd, een laatste boodschap:

Beckum moet blij zijn met de vele vrijwilligers die zich kostenloos inzetten.
Ik hoop zelf nog een aantal jaren te kunnen voetballen, geeft nog altijd
veel plezier (zie ook uitwisseling met Duitse vrienden!). De TVO
Sponsorcommissie deed goede zaak met een fraaie brochure, daarmee kan
men potentiële sponsoren gemakkelijker over de streep trekken.
Na een uurtje praten ging het boek dicht. Het gesprek met de man, die
samen met zijn vrouw Ellie, zo’n twee decennia het financieel beleid bij
TVO voerde, was opgetekend. Het werd een compleet en boeiend verhaal
over het leven van De Mens Achter Han van der Kuil.

Schuif op 4 november aan bij de Dag van de
Dialoog!
Op donderdag 4 november vindt in Hengelo opnieuw de Dag van de
Dialoog plaats. Een dag waarop Hengeloërs aan tafel gaan om met elkaar
in gesprek te raken. Het levert altijd bijzondere en onverwachte
ontmoetingen en verhalen op. Vorig jaar deden ruim 250 mensen mee. Dit
jaren hopen we op meer. Anders dan afgelopen jaren treden dit keer
maatschappelijke organisaties, bedrijven en particulieren op als gastheer/vrouw. Ze ontvangen aan hun tafel zes tot acht deelnemers. Een getrainde
gespreksleider zorgt ervoor dat tussen hen ook echt een dialoog tot stand
komt. Dit alles gebeurt onder het genot van een drankje en een hapje. Het
thema dit jaar is: ‘Wat houdt jou bezig?’
Voor een goed gesprek zijn voldoende tafelgenoten nodig. De organisatie
roept dan ook alle Hengeloërs op om zich hiervoor op te geven en op 4
november massaal aan tafel te gaan. Zo kunnen op veel plekken in de stad
interessante dialogen ontstaan. De bedoeling is dat jong en oud elkaar
beter leren kennen. Verder is de organisatie op zoek naar gastheren/vrouwen die
deze avond een tafel ter beschikking willen stellen.
Deelnemers en tafelorganisatoren kunnen zich aanmelden via:
www.hengeloindialoog.nl .
Hebt u geen internet bel dan: 06-125 00 666.
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Onder de vlag Nederland in Dialoog wordt in de week van 1 tot en met 7
november in ruim 60 plaatsen in Nederland de Dag van de Dialoog
gehouden. De eerste editie was in 2001 in Rotterdam. Uit een landelijke
evaluatie van vorig jaar blijkt dat deze dag daadwerkelijk overal meetbare
effecten heeft. Enkele citaten: “Ongeveer tweederde van de respondenten

kreeg naar aanleiding van de dialoog een positiever beeld van een of
meerdere deelnemers.” “Het merendeel van de mensen wil na de Dag van
de Dialoog iets doen om het leefklimaat te verbeteren, maar weet nog niet
precies wat.”
De Dag van de Dialoog in Hengelo is een initiatief van verschillende
plaatselijke organisaties. Zij willen hiermee de aandacht vestigen op de
kracht van de dialoog. Dialoog is immers een gespreksvorm die bruggen
bouwt tussen mensen. Meer informatie is te vinden op:
www.hengeloindialoog.nl.

Mijmeringen
In de krant van een van een paar weken geleden, stond in de kop van een
artikel de naam Spitsbergen, je weet wel één van de eilanden waar Willem
Barends langskwam, toen hij via Nova Zembla een weg ging zoeken, langs
de noordkant, naar Indonesië. Op dat eiland Spitsbergen, waar het
vanzelfsprekend heel erg koud is, wordt van die kou gebruik gemaakt om
van alles te bewaren, een groot soort diepvries.
Men heeft bedacht, dat als er een grote ramp zou gaan gebeuren en heel
veel van de wereld verwoest is en kapot, men de zaden van planten en
dieren die in die diepvries bewaard worden, op kan halen en de mens, als
hij er nog is, opnieuw kan beginnen met wat daar bewaard is. Ik vertel het
wel een beetje simpel, maar zo heb ik dat begrepen.
Waarom vertel ik dat ?
Omdat daar ook sperma van hanen uit Beckum bewaard wordt. Je weet
wel van die beesten die je s`morgens vroeg wakker maken door te
kraaien. Gerrit Ottink, van de Wolfkaterweg, fokt een ras Hollandse kippen
en natuurlijk ook hanen, Welsummers genaamd, van zeer goede kwaliteit.
Vooral zijn hanen doen het heel goed. Hij was daar al vier jaar achter
elkaar kampioen van Nederland mee. Om de hoge kwaliteit van zijn dieren,
voor de wereld, vast te houden wordt dat sperma, op Spitsbergen
bewaard.
Het ras Welsummers is gefokt in de omgeving van het dorpje Welsum aan
de IJsel. Van hieruit net voorbij Deventer. Het is ontstaan uit de Maleier,
een Aziatieskippenras, de bekende Barnevelder en de Leghorn, Ik vond het
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heel interessant te horen hoe Gerrit daarover vertelde, de film liet zien en
ook hoe hij zijn Welsummers fokzuiver houdt.

Johan Menkehorst

Wist u datjes…
> TVO c1 moest in de latere fase diep buigen voor Markelo c1 (0-5) en
ook het b1 team liet zich na een 3-1 voorsprong de kaas van het brood
eten, 3-6 verlies. TVO a1 daarentegen boekte bij MVV29 een prima zege en
TVO6 liet zich in de voorlaatste minuut met 5-6 aftroeven door Tubantia.
Het 4e boekte winst op Rood Zwart dankzij een prima 2e helft en het 3e
haalde bij ‘het altijd lastige’ Haaksbergen een punt, 2-2...
> TVO2 ontving Borne3 en liep in de fuik. Persoonlijke fouten achterin en
een niet slagvaardige opererende voorhoede betekenden een 2-5
nederlaag, waar op basis van het spelaandeel TVO meer had verdiend
TVO1 toog naar Rekken maar dat werd geen sportief succes. Na de
openingstreffer van Rik gaf TVO het initiatief uit handen en liet Rekken wel
heel gemakkelijk scoren. Na de 3-1 ruststand werd wel meer druk gezet,
maar de overtuiging en adequate afwerking ontbrak. Resulterend in een 41 zege voor de gastheren…
>TVO5 had thuis de handen vol aan Enter7, wat heet, met 0-7 gingen de
koplopers met de zege aan de haal. Het 4e verloor nipt van Delden en het
3e remiseerde bij Reunie. TVO2 moest het afleggen bij Vogido, maar was
dichtbij een remise. TVO1 ontving Holten en was nu goed bij de les. Met
een doelpunt van Bart voor- en Joost na rust kreeg de verdiende 2-0 winst
gestalte…
> TVO a1 liep na de remise tegen DOS (2-2) flink averij op bij ON en
spelersreacties zetten zelfs het doorgaan in de competitie op het spel.
Hopelijk gaan/kunnen bedoelde spelers in de spiegel kijken en wordt in het
belang van iedereen een acceptabele oplossing gevonden. TVOb1 hield het
achter lang schoon (vooral door de uitblinkende Jordi) maar verloor
tenslotte van het technisch sterke SVV. TVO6 trok na de thee de 7-5 winst
op WVV naar zich toe, het 4e schoot tekort tegen Enter en TVO3 had veel
moeite met een stevig Diepenheim, maar tilde de 2-1 zege naar het
eindsignaal. TVO2 was nu dan ‘los’, met acceptabel spel werd ATC3 met
lege handen naar huis gestuurd; 5-0. TVO1 was bij Erix de bovenliggende
partij,maar faalde aanvallend diverse keren zowel voor als na de rust.
Resulterend in teleurstellend 3-1 verlies…
De handbaldames1 startten de competitie met nipt verlies bij BWO. Met
iets meer koelbloedigheid was remise haalbaar geweest, nu restte een 1720 nederlaag. En dames3 wonnen hun 1e partij netjes!...
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BBBtje
TE KOOP: Kerstdennen
- PiceaAbies (groene den)
PiceaOmorika (blauwe den)
- Koreana (zilverspar)
C.Koppelman Wolfkaterweg 58 Beckum, 074-3676314

SINTERKLAAS IN BECKUM!!
Hallo, Jongens en Meisjes
Zondag 21 NOVEMBER is het zover….
Dan kom ik met mijn Pietermannen in
BECKUM.
Dit jaar ben ik om 14.30 op het
Schoolplein om jullie te ontvangen.
Daarna gaan we, samen met jullie
ouders, in optocht door Beckum richting
Proggiehoes.
Ik zou het leuk vinden dat jullie
ALLEMAAL KOMEN.

Groeten van de SINT

P.S. Deelname is op eigen risico.
Denken de ouders aan de vrije gift!!

Hubertusviering op zondag
7 november 2010
Voor de elfde keer op de rij organiseert Enschedese Jagersvereniging dit
jaar wederom dit evenement. En net als voorgaande jaren zal ook dit jaar
aalmoezenier Anne Kramer de kerkdienst in het Twentse dialect opdragen
en wel in de R.K.Kerk Heilige Blasius te Beckum.
Aanvang van de kerkdienst is 10.30 uur en gratis toegankelijk voor allen
die deze bijzondere viering willen bijwonen.
Tijdens de kerkdienst geeft zoals ieder jaar te doen gebruikelijk de
jachthoorngroep Les Trompes de Quatre Vents acte de présence.
De organist en het dames en heren kerkkoor van R.K. Heilige Blasius zullen
tevens de mis begeleiden. Na de mis is er gelegenheid om uw hond door
Anne Kramer te laten zegenen.
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De Twentse Jachthoornblazers zullen na de kerdienst u bij uw binnenkomst bij Het Wapen van Beckum (Boenders) begroeten.
Het bestuur heeft dit jaar voor een andere opzet en volgorde gekozen dan
de voorgaande jaren het geval was.
Eenieder is van harte uitgenodigd om de kerkdienst bij te wonen.
Aansluitend aan de kerkdienst in de R.K. Heilige Blasius bent u van harte
welkom om bij Het Wapen van Beckum het nodige in de vorm van een
kopje koffie of ander drankje tijdens een gezellig samenzijn te genieten.
Ongetwijfeld zal dan veel jagerslatijn over de tafel gaan!
Voor de laatste nieuwtjes en informatie kunt u altijd even een kijkje nemen
op onze website www.enschedesejagersvereniging.nl

Elly Huijsman,
Enschedese Jagersvereniging
pr@enschedesejagersvereniging.nl
Dit persbericht ontvingen we van het dames-herenkoor en namens hen
hoopt Jolande ten Thije-Asbroek op een grote opkomst in de sfeervol
versierde kerk te Beckum.

Luk akkefietjes
Appelweek ofhow’n. Dat dea’n ze vrooger a’j nig rech wol’n broan, dwars
gung ling’n of a’j èèngwies waar’n. En d’r is heel wat kleppe oettedeeld, dat
is ’t. Doar dach ik eff’n an, ton ik las, dat den bouw van dee nieje hüüze
veur ooldere leu in oons doarp vertraagd wön’. Heremetied nog is an too,
’tblood kokk’n mie in de hoed.
Ik har eader wal is heurt, dat hier en doar ne bouw vertraagd won, umdat
dee noorse sökk’ndreagers en dreuge pen’likkers annex kebouters van flora
en fauna had’n ontdekt, dat er wier ne apatt’n veugel, kikvos of wörmke op
de bouwplaatse was evoon. “Beschermde diersoart’, piept dat volk. En wat
dachie van dee steenmarters, dee in hele woonwiek’n de bekabeling
oonder de auto’s wegvraat’n. ‘Loat’n gewon’, zegt dee leu, ‘is ‘n beschermd
dier’.
Hei’j’t ooit zo zoolt evrett’n? Ikke nig. Kiek, in redelijkheid veilt er bes te
proat’n oaver‘ dee zeldzame diersoarten. Eff’n hèènigan, eff’n verplaats’n,
eff’n in bescharming nem. Mer dat de mach van dat volk zo groot is dat ze
de voortgang van saamleving könt trainear’n met lange vertragingen
umdat een of aandere hoekedale hef nusselt in ne boom, geet mie de kipse
teboam.
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Joa, vlearmüze zol’n d’r zitt’n bie de bouwplaatse veur dee ooldernhüze. En
doar mot eas ne regeling veur troff’n won’,dat möt. He’k mie teminsen
loaten vertel’n.
Nou, ik wil ze geane help’n, dat wi’k. En dan doert’t wisse nig lange of dee
vlear-müze bunt ommoalv otvloang’ en dan könt ze rap begin met bouw’n.
En dee kebouterskönt ’n gatmuiltje noakrieng’….

HekselmesienHarry

Persbericht

Herfstwandeltocht met folklore
en oude ambachten
Folkloristische Dansgroep “TwentscheLeu” organiseert op zondag 7
november a.s. voor de 4e keer een herfstwandeltocht.
Dit nodigt uit om de wandelschoenen aan te trekken en deel te nemen aan
dit herfstuitje. In het najaar als de natuur op zijn kleurrijkst is kan men
heerlijk struinen door de prachtige bossen van ’t Hof van Boekelo en voert
deze tocht U langs mooie boerenerven en landerijen. Terwijl misschien de
wind om de oren giert, wordt een ieder vermaakt met optredens van
Folkloristische Dansgroep “TwentscheLeu” en de Brugger Daansers. Tevens
zijn er demonstraties van oude ambachten te zien, o.a. Stoelen matten en
Mutsen maken.
Voor de inwendige mens wordt ook gezorgd.
Tegen een geringe
vergoeding kunt U tijdens deze wandeltocht genieten van onze heerlijke
pannenkoeken en erwtensoep. Ook is er gelegenheid om kennis te maken
met de zorgboerderij “De Tukkerij”, de paardenmelkerij en de producten
ervan.
Men kan kiezen uit 2 routes, 5 of 10 km. Vertrekken is mogelijk vanaf
10.30 tot 14.00 uur. Starten bij zorgboerderij De Tukkerij, Sluitersdijk 42 in
Beckum. Vanuit Hengelo : Rijrichting Beckum. Vanaf café de Zevenster de
2e straat links, Sluitersdijk. Vanuit Beckum : Rijrichting Hengelo en neem
de 1estraat rechts, Sluitersdijk.
Kosten zijn € 2,50 voor volwassenen, kinderen zijn gratis. Deelnameformulieren verkrijgbaar bij het vertrekpunt.
Bezoekers worden verzocht hun auto te parkeren op de aangegeven plaats
bij het vertrekpunt.
Deelname op eigen risico.

Met vriendelijke groet namens Folkloristische Dansgroep“TwentscheLeu”
Elly Visser, secr.
Beckum Beter Bekeken, jaargang 32, nummer 08, 2010pagina 16

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

Sponsoravonds.v. T.V.O
Ondanks dat FC Twente z’n tweede wedstrijd in de champions league
moest voetballen hadden we toch een grote opkomst tijdens onze
sponsoravond. Ruim veertig personen waren aanwezig in de kantine van
‘tGeertman. Onze voorzitter, Bas ter Avest heette iedereen van harte
welkom. In vogelvlucht heeft hij besproken waar de sponsorcommissie het
afgelopen jaar zoal druk mee is geweest.
Ook dit jaar hebben we twee gastsprekers uitgenodigd.
Als eerste was dat Rutger Elst van Lulof Druktechniek uit Almelo.
Hij sprak over de meerwaarde van sponsoring voor zijn bedrijf.
Verder was Rob Toussaint onze spreker. Rob is sinds 1 september in dienst
van Heracles Almelo als commercieel directeur. Uiteraard sprak hij ook over
het thema sponsoring en de meerwaarde hiervan. Rob begon zijn verhaal
met een kleine kennisquiz over Heracles. Een aantal aanwezigen hadden
de vragen goed beantwoord en kregen een tasje met Heracles hebbedingetjes. Een goede binnenkomer! Al met al een “leerzaam” en
gezellig optreden.
Hierna nam Bas weer het woord want de 2 nestoren van de
sponsorcommissie, Jan Groninger en Hennie Wijlens houden het voor
gezien en geven hun stokje over aan de jeugd. Bas bedankt Jan en Hennie
voor hun jarenlange, meer dan 15 jaar, tomeloze inzet voor het binnen
halen van zoveel mogelijk sponsoren voor T.V.O. Onder luid applaus werd
de bijna traditionele pen en de bloemen uitgereikt.
Hun opvolgers worden voorgesteld: namens de afdeling Handbal is dat
Nico Velthuis en namens de afdeling Voetbal, Michiel Jannink.
De sponsorcommissie is de afgelopen periode druk bezig geweest om een
SPONSORBROCHURE samen te stellen.
Tijdens de sponsoravond is de brochure uitgereikt aan de aanwezigen.
In deze brochure staat beschreven wat de mogelijkheden voor sponsoring
bij de s.v. T.V.O. zijn. Mocht iemand belangstelling hebben voor de
brochure kan deze aangevraagd worden bij een van de
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sponsorcommissieleden, t.w. Bas ter Avest, Jan Beltman, Nico Velthuis,
Michiel Jannink of Angela Morsink.
Onder het genot van een hapje en een drankje bleef het -ondanks het
verlies van FC Twente- nog een tijdlang gezellig in de kantine van ’t
Geertman.

Angela Morsink

Druk bezochte sponsoravond georganiseerd door de sponsorcommissie

Hennie Wijlens (handbal) en Jan Groninger (voetbal) nemen afscheid van de
sponsorcommissie met bloemen van voorzitter Bas ter Avest
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Verslag van de peuterspeelzaal

Hier kijken we naar de melkrobot’’
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In de lente zijn we op bezoek geweest bij Laura Veldhuis om de lammetjes
te bekijken en lekker buiten te spelen.
Op donderdag 30 september zijn we op bezoek geweest bij de familie
Waanders. We hebben daar de melkrobot bekeken, kalfjes gevoerd en naar
de koeien geweest. Ook hebben we nog buiten gespeeld, in de zandbak en
op de mooie glijbaan.
Laura, Astrid, Jasper, Kim, Miranda en Remco bedankt dat we mochten
komen.
Op woensdag 6 oktober hebben we een herfstwandeling gemaakt. Samen
met de mama van Daimen, Noëll en Jorn gingen we naar het bos. Ook
hadden we de bolderkar van de basisschool geleend. We hadden plastic
zakken meegenomen voor de eikels, maar die hebben we niet gezien, wel
heel veel paddenstoelen.

Groetjes van alle peuters van peuterzaal ’tBisonneke
P.s. Zijn er nog jongens en meisjes die met ons willen spelen? Er is nog
plaats voor enkele peuters. Opgave kan bij AngaVeldscholte 074-2553065
(van 9.00 – 12.00 uur)
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Een mooi verhaal werd van Internet geplukt

Historie van de schort
Het voornaamste gebruik van Opoe's schort was,om haar jurk te
beschermen,omdat ze er maar een paar had. Maar ook omdat het
makkelijker was, om een schort te wassen in plaats van een jurk. Ze
gebruikte de schort ook als panne lappen,om de pannen van de kachel of
uit de oven te halen. Het diende ook om de tranen en vuile neus van de
kinderen af te vegen. En als ze de eieren uit het kippenhok ging halen,was
de schort ook heel handig,om de eieren te dragen. Als er visite kwam
konden haar verlegen kinderen onder haar schort schuilen. En als het koud
was kon ze haar armen er in draaien en op warmen. Het was ook heel
geschikt om de menige zweetdruppeltjes af te vegen,als ze gebukt stond
over de kachel met koken. Hout voor de kachel werd ook in de schort
binnen gebracht. Uit de tuin droeg ze van aller hande soorten groente naar
binnen, En als de erwten gedopt waren gingen de schillen in de schort. In
de herfst werd de schort gebruikt om de appels op te rapen, die onder de
bomen lagen. Als Opoe onverwacht visite aan zag komen,je stond er van te
kijken,hoeveel meubeltjes dat ouwe schortje nog kon stoffen, in een paar
seconden. Als het eten klaar was,ging ze naar buiten en zwaaide met haar
schort, dan wist iedereen dat het tijd was om binnen te komen. Het zal nog
lang duren,voordat iemand uitgevonden heeft,wat voor zoveel doelen
gebruikt kan worden, zoals het schortje!

Zijlijn

Zussen Weekend
Eén keer per jaar gaan wij, de meisjes Rupert, zoals ik het op de kalender
noem, een weekend naar het Sauerland. De meisjes zijn inmiddels
vrouwen van respectievelijk 63, 2 van 68 en ik van 70 jaar jong ! En ja, er
gaan Nordicwalking stokken en wandelschoenen mee. De naaldhakkentijd
is echt voorbij. Evengoed is ook deze periode in ons leven fijn ! We
winkelen, gaan uit eten en s`avonds wordt er gekaart. Tja Ruperts hé ! Dit
jaar was de Zaterdag heel bijzonder. We hebben een natuurpark bezocht,
Voswinkel genoemd. Een groot natuurgebied met voornamelijk roodwild. Je
loopt tussen en langs de herten, wel op de paden natuurlijk. Het was
bronstijd en de hindes waren al bij elkaar gedreven door een bok, in
Duitsland noemen ze dat een hirsch, die door te burlen zijn concurrenten
laat weten dat ze weg moeten blijven. Er liepen vijf oudere en ongeveer
tien jongere bokken in de grote weide Twee van de oudere bokken vochten
steeds om de kudde, die ongeveer vijftig hindes bevatte. Beide bokken
gingen af en toe in de aanval, maar tot echt vechten kwam het niet. Bok
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nummer 1 had er moeite mee zijn vrouwen in bedwang te houden. En
jawel, op een bepaald moment liep de kudde hindes over naar de rivaal.
Bok 1 gaf het op en ging liggen om bij te komen. Later kwam hij via het
bos achter ons, met een omweg terug naar de weide. Hij heeft toen een
hele tijd liggen sputteren en wroeten in een soort geul. Af en toe burlde hij
nog eens naar de kudde, maar toen die om de hoek verdween berustte hij
voor dat moment.
Tja, ook het liefdes leven van roodwild gaat niet altijd over rozen.
Al met al was het een leuk weekend.

Rie Menkehorst

OPINIE wereldvisie door Jan Busscher

Voeding

Een paar keer is mij gevraagd eens iets over voeding te schrijven. Ik ben
er dan ook maar is in gedoken. En ja, ook hier wordt je wederom niet
vrolijk van, met onze voeding is heel veel mis. Kennelijk houdt een
groeiend aantal mensen dit bezig, en dat is dan weer een hoopvolle
ontwikkeling, want wil je hier wat ten goede in veranderen dan heb je de
druk van grote bevolkingsgroepen nodig, anders gebeurt er niets. Vanuit
onze vertegenwoordigers in den Haag hoeven we in deze richting niets te
verwachten weten we. Kort door de bocht is het zo dat voeding eigenlijk
een van de meest bepalende factoren is van hoe en letterlijk, hoelang we
door het leven gaan.
Er is een belangrijke stelregel, die zegt: “Zoals de natuur ons het
voedsel aanreikt zo is het van nature goed, des te minder we er
aan veranderen des te gezonder het is”.
We constateren dat bijna niets van het aanbod in de hedendaagse
supermarkten aan deze stelregel voldoet, sterker, het is weer net
andersom. Nagenoeg alle voeding is op de een of andere manier bewerkt
en voorzien van allerlei toevoegingen, de bekende E-nummers. Sommige
van die toevoegingen zijn onschuldig, andere zijn wel degelijk schadelijk
voor ons. Een ding hebben ze echter allemaal gemeen, deze chemische
verbindingen horen niet in onze voeding thuis! Van groente en fruit is
bekend dat ze gedurende de groeiperiode regelmatig worden behandeld
(besproeid) met chemische bestrijdingsmiddelen, ook al een extra belasting
voor de gezondheid.
Verkeerde voedselkeuze als oorzaak van ziekten en kwalen.
Lang geleden aten de mensen heel anders dan nu. Ze leefden nog dicht bij
de natuur en hun voeding was dan ook heel natuurlijk. De natuurmensen
aten veel granen, fruit, groenten, noten en zaden. ‘Welvaartsziekten”
Beckum Beter Bekeken, jaargang 32, nummer 08, 2010pagina 22

kwamen bij hen niet voor. Geleidelijk aan is de voeding een
industrieproduct geworden en de reclame zorgt ervoor dat bij mensen de
behoefte wordt gekweekt aan allerlei stoffen die niet nodig zijn om ons
lichaam in stand te houden.
Denk aan: Fabriekssuikers en voeding waar dit aan toegevoegd is;
Margarine, geraffineerde olie; Sappen en gekookt fruit en niet te vergeten
aspartaam. Het is als bij een auto met verkeerde brandstof in de tank en
verkeerde olie in de motor. Wij vervuilen, en vroeg of laat worden de
gevolgen daarvan zichtbaar in de vorm van ziekten en kwalen.
Ons dagelijks brood, daar zit wat in.
“Brood, daar zit wat in!” roept het Voorlichtingsbureau Brood in
Wageningen al sinds jaar en dag. Ook het Voedingscentrum in Den Haag
beweert dit, en zegt bovendien ook nog eens over zichzelf dat ze “eerlijk
over eten” is. Hoe eerlijk is onze overheid daarover? Even voor een goed
begrip, het basisingrediënt voor brood is graan. Rondom de gepelde
graankorrel bevind zich de zemel, deze bevat voedingsvezels, de korrel zelf
zit vol met zetmeel en eiwitten. Het belangrijkste onderdeel van de
graankorrel is de kiem, die rijk is aan vitaminen, mineralen met o.a.
sporenelementen en ook eiwitten. Sporenelementen hebben we in kleine
hoeveelheden nodig en fungeren als bouwstenen voor onze enzymen.
Vanaf het moment dat het graan is gemalen neemt de voedingswaarde
helaas steeds verder af als gevolg van het oxidatieproces. Het is daarom
het meest gezond om versgemalen meel te gebruiken voor het bakken van
brood. En daarin schuilt ook precies het probleem van het dagelijkse brood
dat vrijwel alle mensen eten. In het daarvoor gebruikte meel zit geen
enkele levenskracht meer omdat het bij lange na niet meer vers is,
uitzonderingen daargelaten. In plaats van “brood, daar zit wat in!” kunnen
we daarom beter zeggen “meel, daar zat wat in!”.
Bovendien wordt veelal bloem gebruikt in plaats van meel. Bij bloem is de
kiem verwijderd van de graankorrel, waarmee het meest voedzame deel
wordt weggegooid. Dood-meel-brood is ronduit ongezond omdat de
letterlijk “broodnodige” levenskracht eruit verdwenen is en de gevolgen
laten zich gemakkelijk raden. Bij gebrek aan goede bouwstoffen geen goed
onderhoud en het gebouw raakt in verval. Gezond brood is gemaakt van
versgemalen graan. Wie gezond brood wil eten, die zal alvorens het zelf te
bakken ook eerst zelf graan moeten malen of vers meel van een
betrouwbaar iemand betrekken. Toch maar eens proberen voor een
periode, wie weet levert het wel zoveel extra energie op dat we er vanzelf
plezier in krijgen. Veel succes!

Jan Busscher
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Snuggere Pietje (Mopje)
Onderwijzer:"Pietje, zeg me eens, wie van jullie is gisteren in mijn
appelboom geklommen om appels te stelen ? " Pietje: "Ik hoor u niet goed,
meester, hier op de achterste bank." Onderwijzer :"Dat zullen we wel eens
zien. Kom eens hier, neem plaats op mijn stoel.
Ik zal aan jouw lessenaar gaan zitten en dan mag jij me een vraag stellen."
Ze wisselen van plaats en Pietje doet wat hem opgedragen is. Pietje:"
Meester, wie heeft er gisterennacht bij mijn mama geslapen terwijl mijn
papa nachtdienst had?" Onderwijzer :"Je hebt volkomen gelijk, Pietje. Hier
achteraan kun je echt niks verstaan."

Zaalvoetballen in competitie

Het was al een tijdje een wens van enkele TVO selectie-voetballers
om ook in de reguliere zaalvoetbalcompetitie te gaan acteren.

Want in de zaal kunnen de meer technisch onderlegde spelers prima hun
ei kwijt. Het spelletje van tikken, kappen, draaien, balcontrole en goede
positie vergt die vaardigheden. Nou bestaat er sinds jaar en dag het
nodige bezwaar bij clubbestuurders om naast het veldvoetbal ook nog
eens in competitieverband in de zaal te spelen. Met de bekende redenen;
mogelijke overbelasting, blessure risico’s, veldtrainingen onder druk,
demotivatie etc. Na de nodige ruggespraak (en aarzelingen) is dan toch
deze competitie gestart met een TVO zaalvoetbalteam. Met spelers uit de
1e selectie van het veldvoetbal. Waarbij de afspraak gemaakt is, dat de
reguliere veldtrainingen niet in het gedrang komen. In oktober zijn
inmiddels twee partijen gespeeld; 1x verlies (3-5) en 1x winst (7-5) tegen
resp. Musketeers en Luctor. Luuk en Rik Horstink, Aaron en Jorn van Laar,
Stef Dijkstra, Ivo Harink vormen de basis van het team. Peter Horsink,
Danny Ottink, Mike Pot, Joost Wielens en Mike de Ruiter gaan bij toerbeurt
bijspringen.

De eerste ervaringen

Luuk Horstink is de grote initiator van dit TVO zaalvoetbalteam, maar was
op de donderdag van ‘terugblikken op de eerste ervaringen’ verhinderd op
de training. Maar de algemene indruk kan het beste omschreven worden
als; “We zijn ingeschreven in de recreatie-middenmoot, qua spelniveau van
alles wat. Teams met goede 1e elftal veldspelers en de bekende
waterdragers. Qua entourage weinig te beleven; je wacht op het tijdstip
van beginnen, wisselt de papieren uit, warmt je een beetje op in een gang
of bijruimte en als de vorige partij afgefloten wordt betreed je de sporthal
en de 2x 25 minuten gaan beginnen. De eerste partijen waren prettig en
sportief, maar je moet wel wennen aan de zaal”.
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De meeste spelers hadden nauwelijks ervaring met officieel zaalvoetballen,
maar Ivo Harink heeft er inmiddels wel een jaar zaalvoetballen elders
opzitten. We vragen hem om reacties.

Altijd uit en soms pas om 22 uur beginnen met de partij lijkt niet
aantrekkelijk.
Valt best mee, als je je er op instelt is het geen probleem.

De meeste reguliere veldvoetballer ziet het zaalvoetballen als
bijsport, hoe voelen jullie dat?

Persoonlijk vindt ik zaalvoetballen net zo mooi, nee mooier. Ook de
reacties van andere spelers zijn positief, het is er naast veldvoetbal prima
bij te doen.

Is er een promotie/degradatieregeling en in welk tenue spelen
jullie?

De bovenste 2 teams promoveren en de 2 laatste degraderen. Ik schat dat
wij ergens in de subtop kunnen eindigen. Vwb. het uniforme tenue, daar
wordt volop aan gewerkt. Binnenkort is de sponsoring hopelijk geregeld.

Is er al een topscorer?

Tot nu toe is dat Luuk Horstink.

Jan Ottink

Jaarvergadering KVO,
opening KVO seizoen 2010-2011
De jaarvergadering is goed bezocht. Ongeveer 65 leden waren aanwezig.
De avond verliep voorspoedig. We begonnen met een viering in de kerk.
Iedereen zong goed mee. Het was een fijne viering.
Vervolgens werden twee jubilerende dames in het zonnetje gezet.
DinyHeijmerink en Greta Veldhuis zijn beide 40 jaar lid.
Cilia Scharenborg had voor deze avond nog een mooie film meegenomen
over Beckum. Adolf Mentink was de maker van de film.
De hapjes waren goed verzorgd door Oeke van de Sloep. Oude tijden
herleefden weer, doordat Anny en Gerrit Ottink de bediening verzorgden.
Dinsdag 16 november is er een gezamenlijke avond georganiseerd bij café
Spoolder te Bentelo. De dames uit Bentelo organiseren deze avond. Wilt u
u z.s.m. opgeven voor deze avond, dat kan bij de bestuursleden van de
KVO.
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Jubilarissen KVO; -Greta Veldhuis en DinieHeijmerink- 40 jaar lid.

Bestuur KVO

Persoonlijk

Geboren: Merle, dochter van Frank en Marleen Meijer
De Zonnebloem
Voor veel langdurig zieken, lichamelijk gehandicapten en hulpbehoevende
ouderen is persoonlijk contact en deelname aan het maatschappelijke leven
niet vanzelfsprekend. De Nationale Vereniging de Zonnebloem is een
landelijke vrijwilligersorganisatie voor alle gezindten die daar wat aan
probeert te doen.
Ook in Beckum hebben we al jaren een afdeling van de Zonnebloem.
We zijn daar met 15 vrijwilligers actief met het bezoeken van mensen en
het organiseren van diverse activiteiten. We proberen altijd op een zo
integer mogelijke wijze te achterhalen welke inwoners van Beckum hier
behoefte aan hebben en tot onze doelgroep behoren.
Maar ook Beckum groeit. Er komen nieuwe inwoners en zodoende kunnen
we wel eens mensen over het hoofd zien. Om echter niemand te vergeten
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willen we een beroep doen op u die dichtbij/naast desbetreffende persoon
staat. Geef het ons alstublieft door. Misschien behoort hij/zij tot onze
doelgroep en kunnen we iets voor hem/haar betekenen.
U kunt daarvoor bellen met ons bestuurslid bezoekwerk:

Mirjam Kleinsman-Koster tel: 06-12824290
Email: erikkleinsman@planet.nl

Gedogen

column

Het was even zoeken in de afgelopen zomer van extremen met tropische
hitte, stormen en wateroverlast. Waar ook de politiek haar masker niet
afdeed en wekenlang, nee zelfs maandenlang aan het delibereren was over
een kabinetsformatie. En toen is het kwartje gevallen, het fenomeen
gedogen verdient in deze column een nadere toelichting!
Er wordt wat afgedoogd in ons land. En dat is niet eens negatief bedoeld,
want in een leefwereld met duizend en één meningen is gedogen aan de
orde van de dag. Anders kan de samenleving ook niet functioneren. In
ieder menselijk brein zijn voorkeuren en opvattingen ontwikkeld. Over de
politiek, de moraal, over het gedrag van minderheden, criminelen en over
de zorg voor de zwakkere medemens. Vaak opgebouwd en gevormd door
de omgeving, de publiciteit en eigen opvoeding.
En afhankelijk van een positie aan de onderkant, succesrijke carrière of
extreme dan wel democratische beeldvorming ontstaan uiteenlopende
meningen. Die dan weer het verschil uitmaken tussen een samenleving
met conflicten of verbroedering. KluKlux Klan versus Martin Luther King. Zo
ongeveer zeg maar.
Voor een leefbare wereld heb je elkaar nodig, dat beseft gelukkig ook een
groot deel van de beschaafde wereld. Andere opvattingen respecteren is
daarvoor nodig en gedogen kan er een onderdeel van zijn. Als je in de
maatschappij een aantrekkelijke positie kunt veroveren, zul je ook aspecten
tegenkomen, die je tegen de borst stuiten.
Maar ter wille van het doel slik je die bezwaren in. Dan gedoog je voor dat
ultieme doel. Voor wat hoort wat, zo ongeveer. In de politiek hoorden we
niet anders de afgelopen maanden. Regeren en gedogen, wat een vreemd
spelletje eigenlijk. En ook, hoe broos kunnen gemaakte afspraken dan niet
zijn. Dat leerde de praktijk in die vermaledijde politiek ook weer. Maar het
doel heiligt de middelen, ja ja. Een vreemde wereld eigenlijk, maar de
naakte realiteit.

Knitto
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De jaarlijkse piepshow

Het is weer zover. De mooiste vogels die dit jaar in Beckum en
Delden zijn gefokt komen in ‘t Proggiehoes om zich te laten
bewonderen.

Ik kan jullie wel vast vertellen dat het weer de moeite waard is. Op enkele
vroege tentoonstellingen, waar onze leden zijn geweest met hun vogels,
zijn al klinkende prijzen meegenomen naar Beckum. Onze club is
wereldberoemd in Beckum en omstreken, maar dat wisten jullie natuurlijk
al. Als jullie vorig jaar geweest zijn hebben jullie ook kennis gemaakt met
de Oehoe, die mooie grote uil die op onze show te bewonderen was. Ik
kreeg later nog op mijn kop omdat ik geschreven had dat die geboren was
in Beckum, maar hij was geboren in een voorstad van Beckum, in Bentelo,
bij Gerrit Rouwenhorst. Zo, dat is ook weer rechtgezet.
Op een bepaalt moment hadden de oehoe’s van Gerrit jongen en wilde hij
wel even gaan kijken, maar die ouders hebben hem, op een niet mis te
verstane manier, aan het verstand gebracht, dat ze daar niet van gediend
waren. Ze hebben hem, met hun klauwen , een paar flinke krassen op z’n
hoofd gemaakt. De volgende keer zal hij heus voorzichtiger zijn. Oh, dat
wilde ik ook nog vertellen, die oehoe van vorig jaar komt ook weer en
brengt zijn partner mee. Er is dus een paartje te bewonderen. Er moet ook
nog vermeld worden, voordat ik er gedonder mee krijg, dat ze verhuisd zijn
naar Delden.
Jullie zijn welkom bij “Vogelvreugd Beckum” op zaterdag en zondag in het
tweede weekend van november in ‘tProggiehoes. Als je dat nog niet
gedaan hebt kun je meteen kennis maken met de nieuwe beheerders,
Harrie van Bemmel en zijn vrouw Ingrid. Tot dan.

Johan Menkehorst

A l l e S P O N S O R E N v a n s.v. T V O
Wapen van Beckum
Auto Asbroek
Mulder, aannemersbedrijf
Ottink Tegelzetbedrijf
Henk ter Braak, makelaars
Cafe – Pension de Zevenster
Benno Bellers autoschade
Vasterink Grondbewerking
Eelco Kamphuis
Apart Hotel, Delden
Grolsch brouwerijen
Aannemersbedr.

Ezendam Rijopleidingen
Contiplan, Hengelo
Dijkstra Plastics
Ottink Schildersbedrijf
Loon- Grondverzetbedrijf Breukers
Intersport Schuurman
Hoffstedde, assurantien
Tijhuis Tuinen
Lamegro
AstaWohnbau - Gut Duneburg
Subvention
Gebr.ScharenborgH’’bergen
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HeboHengevelde
Gupo
Hooge Bergen BV
Nico Velthuis montagebedrijf
Bouwbedrijf Tom Verberne
Motor Oost
Audiomusic
Garage Autrac
Ben ter Avest, Beckum
Bouwhuis, afbouw, Haaksbergen
Breukers Elektro, Haakbergen
Van Buren bouwmaterialen bv
cafe de Hagmoll, Bentelo
cafeVarenbrink, Hengevelde
Countus
ten Dam, loonbedrijf
terDoest, taxi, Hengevelde
Eijsink speciaalvoerders bv, Beckum
Eshuis, Vriezenveen
H.O.H. Gerry Pot
Haran, Haaksbergen
Autobedrijf Horstink, Hengelo
Jannink Mesthandel
JPB Reclame
Rob Kleinsman, Bentelo
Kortier en Zn, Bentelo
Leussink en Zn, Bentelo
Meubelstoffeerderij Markink
Van Marle Grafische Bedrijven
Nostalgie Garden
Raimond Pot, installatietechniek
Rabobank, Hengelo
Slagerij Gerard Roerink
Handelsonderneming B. Roosen
Schadenet Kraaijvanger, Haaksbergen
Siemar Delden
Staalbouw ter Huurne, Haaksbergen
Studio ter Avest, Hengelo
Harrie Veldhuis, Beckum
Loonbedrijf Versteeg,Ambt Delden
Wijma, Haaksbergen

Kroep Elektro
EKL v.d. Kuil Beckum
Erik Kleinsman, plafond
Keizers Metaal Haaksbergen
De Letterconcurrent
Johnny Leussink Schilderwerken
Auto Bleeker, Hengelo
AZT, Danny Ottink
ter Avest Sports, Haaksbergen
Bowida
Brezan Holten
Busschers-te Lintelo, Beckum
cafe Halfweg, Beckum
Cattier Hovenierbedrijf
ten Dam, Tonnie, Beckum
Dartclub Anti Roos
BennieEilers, Haaksbergen
Eissink-Ankersmid, Bentelo
O.H. Haaksbergen
ten Hagen Schilderwerken
ter HeegdeKuiphuis, Beckum
Hulshof, Haaksbergen
de Jong Parket, Hengelo
Kamphuis Veevoeders
'tKniphoes, Beckum
de Leeuw tapijt
Linderhof, Oldenzaal
Bouwbedrijf Markslag, Hengelo
Jan Morsink, tegelwerken
Nijhuis Assuranties Hengevelde
Robert Morsink Bouwplan
Rest. Fleur de SelBoekelo
Riwald
S.T.B. Beckum
gebr. Scharenborg, Boekelo
Slagerij Nijboer - Andre Hartgerink
Bjorn Stegeman
TVO Gilde, Beckum
Mario Veldhuis, Beckum
Welkoop, Haaksbergen
Zebo, Zenderen
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Zeer druk bezochte open dagen Kamphuis Mengvoeders in nieuwe locatie
te Neede

Het nieuwe scorebord aan het TVO hoofdveld
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Sportuitwisseling TVO 5 - Tus Haren weer een geweldige happening.
(Zie ook de toelichting in Mens Achter Han vd. Kuil)

Overhandiging kado's door Marga Waanders aan Gerard Horstink i.v.m. zijn
25 jaar trainerschap van dames- herenrecreanten TVO volleybal.
Voorwaar een geweldige prestatie!
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Persoonlijk
Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de warme steun, aanwezigheid
bij de avondwake en begrafenis bij het plotseling overlijden van mijn man
en onze papa Jozef Derkink. Ook de vele kaarten die wij mochten
ontvangen hebben ons erg goed gedaan. Bedankt voor jullie steun in deze
zeer moeilijke tijd.
Marja Derkink
Angelique en Ronny
Christel en Pascal

‘Niet elke haan kraait’ is bij voorbaat al een succesvolle serie uitvoeringen van
Levenslust. Vrijdag 22 oktober is de première en voor de acht (!) volgende
voorstellingen loopt de voorverkoop voorspoedig. Er zijn zelfs al een aantal data
uitverkocht!! (Foto uit TC Tubantia)

Deze maand… in één volzin

Terwijl het mega-evenement Military Boekelo - met alle kak, laarzen, hoedjes- en
hondjesshow te midden van de bokbiermassa die nauwelijks een paard heeft
gezien maar nadien wel een kater – net af is gelopen, hebben we ook het nieuwe
veteranenkabinet kunnen bewonderen, maar dat is wel door de wol geverfd en is
onze spiermassa-kabouter Jouri van Gelder de gebeten hond evenals Marc van
Bommel, wat onverlet laat dat de mais in sneltreinvaart geoogst wordt in onze
contreien…
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het TVO Gilde ledenbestand
oktober 2010

1. eric temmink

26.henk eysink

3. louis ezendam

28.erwin(fam.) bloem 53.sonja mulder

5. jan busscher

30.harrie jannink St 55.tonny ter avest

7. han van der kuil

32.henk ottink

9. jan waanders He

34.ger. huis in’t veld 59.marscha/joh pot

2. august kamphuis
4. jan ottink

6. hennie wijlens

27.joh.ter avest

51.gerda meier

52.martin mulder

29.herbert veldhuis 54.christel pelle
31.henk morsink

56.sinie ottink

33.henk ter braak

58.marcel ottink

35. eddy drenth

60.clemens koster

12.marco ottink

37.martin ottink

62.ronald wijlens

14.johan ellenbroek

39.fons pot

64.ben ter avest

16.cor koppelman

41.rené dieperink

66.trudy mentink

8. marc schreijer

10.eric groothuis

11.alfons derkink
13.harrie janninkBe
15.jan gröniger

17.alfons harink

18.marijn assink

19.herman jannink

57.arend ten barge

36.alfons jannink Be 61.eric kleinsman

38.peter winters

63.annemarie t.avest

40.herman temmink 65.henk exterkate
42.henk harmsen

67.wilfried morsink

44.annie te woerd

69.bennie vossebeld

43.frans ros

20.miny/hen. waanders 45.henri boonk

68.danny ottink

70.ferenc ter avest

21.mario ezendam

46. hennie leferink

71.benno van eden

23.johan menkehorst

48.harrie wielens

73.rené vijn

22.johan broekhuis
24.harry rupert
25.jan wijlens

47.rob ten vregelaar 72.sigita wijlens

49. robert wielens

74.gerdo waanders

50.harrie koenderink 75 hennie assink

76 anouk ten barge

Mutatienummer 63 is opgevuld met AnneMarie ter Avest en op de as.TVO
omnivergadering 8 november kan nog een nieuw lid worden verwelkomd
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Nieuws v.d. H.Geestparochie Beckum
Het schema v.d. vieringen voor de maand November.
Di. 2 nov.
19.30 uur:
Allerzielenviering.
Voorganger: Pastor Klaassen.
Zang: Contrast.
Za. 6 nov.
19.30 uur:
Eucharistieviering.
Gezinsviering.
Voorganger:Pastor Escher.
Zang:Blasiuskids.
Zo. 7 Nov.
10.30 uur:
Hubertusviering.
Voorganger: A.Kramer.
Zang: Eigen Koor.
Za. 13 Nov.
19.30 uur:
Géén Viering.
Zo. 14 Nov.
09.00 uur:
Cecilia-feest.
Eucharistieviering.
Voorganger: Pastor Hoogland.
Zang: Dames en Herenkoor.
Za. 20 Nov.
19.30 uur:
Eucharistieviering.
Voorganger:Pastor Escher.
`
Kinderneven-dienst.
Zo. 21 Nov.
09.00 uur:
Géén Viering.
Za. 27 Nov.
19.30 uur:
Géén Viering.
Zo. 28 Nov.
09.00 uur:
Eerste weekend v.d. Advent.
Gemeenschappelijke Ziekenzalving.
Eucharistieviering.
Voorganger : Pastor Hoogland.
Zang: Dames en Herenkoor.
Wijzigingen voorbehouden.
Parochie-Bibliotheek
De boeken uit de Bibliotheek zijn weer nagekeken en bijgewerkt.
De volgende boeken ontbreken er:
Uit de Jongeren-liturgie servicemapde nummmers: 9-10-11-12-13-14-15.
Verder:
L 088 Sacrament en Bijbel voor het gezin.
L 002 Gezangen voor LiturgieGooi en Sticht.
K 030 Zo zijn onze manieren. Gooi en Sticht.
Wil men soms eens nakijken of er soms van deze boeken bij iemand thuis
zijn? Hartelijk dank.

Carla en Riky
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Datumbank
22,23,24 okt
25 okt.
28 okt.
29,30,31 okt
3 nov.
3 nov.
8 nov.
15 dec.
16 nov.
17 nov.
19 nov.
20 nov
1 dec.
1 dec.
15 dec.
18 dec.
22 jan. 2011

Toneelver. “Levenslust”; uitvoering blijspel
“niet elke haan kraait”
TVO; Jaarvergadering Voetbal.
TVO; Jaarvergadering Handbal.
Toneelver. “Levenslust”; uitvoering blijspel
“niet elke haan kraait”
Dorpsraad vergadering
WerksoosBeckum-Bentelo-Hengevelde
in “wooncentrum”Bentelo
TVO;JaarvergaderingOmni.
WerksoosBeckum-Bentelo-Hengevelde
in “wooncenrum”Bentelo
KVO; gezamenlijke avond bij café-rest. Spoolder in Bentelo.
WerksoosBeckum-Bentelo-Hengevelde in
“wooncentrum”Bentelo
Dart Oud en Nieuw tournooi voor leden en niet leden;
‘tProggiehoes 20.00 uur
Oud Papier
Dorpsraad vergadering
WerksoosBeckum-Bentelo-Hengevelde in
“wooncentrum”Bentelo(St. Nicolaas)
KVO; Hoonhook verzorgt deze avond in ’tProggiehoes
Oud Papier
Midwinterfeest 2011. Back to the the 90’s.

Vakantiedata schooljaar 2010-2011
Herfstvakantie
maandag 25-10-2010 t/m vrijdag 29-10-2010
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

De volgende BBB verschijnt wo. 24 november, kopij binnen 17 nov.as.
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