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   MAANDBLAD VOOR BECKUM EN 
BECKUMER VERENIGINGEN 
EXPLOITATIE STICHTING DRUK VOOR BECKUM 

 

Verschijnt 10x per jaar en wordt gratis in Beckum huis aan huis verspreid. 
Andere belangstellenden (bijv. geen formele binding met Beckum) kunnen 

een postabonnement nemen op BBB à € 20 per jaar. Info/opgave via Ria 
Jannink: 074-3676430; @. r.jannink1@kpnplanet.nl. 
 

BBB-digitaal: www.beckumbeterbekeken.nl (foto’s in kleur!). 

De uitgave van BBB is mede mogelijk DANKZIJ DE ADVERTEERDERS EN  

VRIJWILLIGE BIJDRAGEN VAN DE LEZERS op nummer;  
NL73 RBRB 0958 3943 18 t.n.v. ‘Stichting Druk v. Beckum’; o.v.v. 

’Vrijwillige bijdrage BBB’. 
 

REDACTIETEAM en de BLADMAKERS 
Teksten-coördinatie-layout Jan Ottink  
Opmaak en teksten  Bernadette Morskieft 
Foto’s    Harry Jannink 

Kopiedruk   Jan Busscher & Leo van het Bolscher 
Verzending & distributie Ria Jannink & BBB afwerkploeg 
Advertenties - coördinatie Marscha Kleinsman-Pot 
Eindredactie   Jan Ottink 
 

TELEFOONNUMMERS en E-MAILS REDACTIELEDEN 
Info teksten en kopij  074-3676435; @. janottink@home.nl 

Info en opgave foto’s  074-3676430; @. r.jannink1@kpnplanet.nl 

Kopij inlevering/BBB-tjes @. janottink@home.nl 
Opmaak advertenties  @. advertenties@beckumbeterbekeken.nl 

Vragen over verzending  Ria Jannink; 074-3676430 
Telefoon BBB-kamer  074-3676100 

ADVERTENTIES 
Eenmalig zwart-wit: ‘BBB-tje’ (korte tekst advertentie) = € 2,50 
1/4 pag. (47mm)=   € 15,00 

1/2 pag. (97mm)=   € 25,00 

1/1 pag. (196mm)= € 40,00 
Advertenties algemeen zie: www.beckumbeterbekeken.nl/adverteerders. 
 

BBB VERSCHIJNT IN 2021 OP; 
27 jan, 24 feb, 24 mrt, 28 apr, 26 mei, 23 jun, 22 sep, 27 okt, 24 nov, 22 dec. 
Inleveren kopij uiterlijk een week vóór de uitgave! 

mailto:r.jannink1@kpnplanet.nl
http://www.beckumbeterbekeken.nl/
mailto:janottink@home.nl
mailto:r.jannink1@kpnplanet.nl
mailto:janottink@home.nl
mailto:advertenties@beckumbeterbekeken.nl
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Jaargang       Nummer 

43………………………………… 1 
 

Laatste Week Nieuws 
De onzekere situatie in alle geledingen door het coronavirus blijft 
voorlopig bestaan en heeft derhalve ook zijn weerslag bij het maken van 
BBB. Desondanks… we zullen doorgaan met de 42e jaargang BBB!!! 
 

HOOP ! 
DAT MOETEN WE KOESTEREN IN DEZE ONZEKERE TIJDEN. 
Waar we bij gebrek aan samenzijn, nog eens gevoed door de avondklok, 
ons maar storten op wekelijks trimmen, wandelen, mountainbiken in en 
rond de fraaie Beckumer natuur. Ook gezellig natuurlijk, sociaal kuieren, 
uitleven op de – hier en daar – modderige paden en wegen.  
En maar hopen dat we ergens in maart of april de draad weer kunnen 
oppakken en op sociaal, cultureel of vooral sportgebied weer in 
groepsverband ouderwets elkaar kunnen ontmoeten! 
 
Maar die hoop werd maandagmorgen een beetje de bodem ingeslagen 
toen de nieuwsmedia volop berichtten over rellen alom vanwege de 
ingestelde avondklok… Wat is’t wat ja. 
 
 
 
Geen paasvuur Hoonhook 
In verband met Covid-19 zal dit jaar het paasvuur op het maisveld achter de 

tennisbaan wederom niet doorgaan. Er kan daarom dit jaar geen hout gebracht 
worden. Wij hopen volgend jaar het paasvuur weer te ontsteken en jullie daar 

te mogen ontmoeten. 

Met vriendelijke groet, bestuur Hoonhook Wendy Vossebeld 

 
DE VOLGENDE BBB VERSCHIJNT WOENSDAG 24 FEBRUARI 2021 
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Wat U Leest In Deze Januari BBB 

 
•  LAATSTE WEEK NIEUWS  

• INHOUDSOPGAVE  

• VAN KERSTMIS TOT NIEUWJAAR 2021 

• BRIEF VAN PAROCHIEBESTUUR OVER KERK BECKUM 

• NASCHRIFT REDACTIE BBB 

• SUBSIDIE VOOR GROEN DAK 

• IN MEMORIAM WILLY BOLSTER 

• OSSENNIEUWS; HEY GEKKIES 

• JAN WIJLENS VERTREKT NAAR LITOUWEN 

• LUK AKKEFIETJES, HEKSELMESIENHARRY 

• TVO SNAKT NAAR HERVATTING SPORTACTIVITEITEN 

• WEEKENDVIERINGEN BECKUMER KERK vanaf februari! 

• DE MARKT IN BECKUM, ACTUELE SITUATIE 

• DANKBETUIGING NA OVERLIJDEN JOHAN VOSSEBELD 

• FAMILIEDRAMA GORSVELDWEG 42 JAAR GELEDEN 

• NOSTALGIE BECKUM, GROEPSFOTO FAM. MENTINK 

• DATUMBANK 

• WONINGBOUWPLAN BECKUM OP POLITIEKE MARKT  

• START ½ MARATHON IN BECKUM: 1600 DEELNEMERS 

• DORPSSRAAD 2.0, NIEUW ELAN.NIEUWE PLANNEN! 

• GEZONDHEIDSCENTRUM, SPREEKUREN 

• DEZE MAAND … IN EEN VOLZIN 

B I N G O !!! Online Bingo van TVO, geef je snel op!! 

Helaas kan ons jaarlijks Midwintervolleybaltoernooi niet doorgaan. 

Daarom hebben we op zaterdag 30 januari een online bingo 

georganiseerd. Twee kaarten kosten € 10, vier kaarten €17,50. Beide zijn 

inclusief versnaperingen. Geef je op via 06-11050437 met je naam, adres 

en mailadres. Na de opgave krijg je verdere informatie over de bingo. 

Deze bingo is voor iedereen en er zijn fantastische prijzen te winnen! 

Opgeven vóór 29 januari. Met de opbrengst help je TVO door deze 

barre tijden!  

BINGO IS VERPLAATST NAAR ZO. 31 JANUARI OM 15 UUR !!! 
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Van Kerstmis tot Nieuwjaar 2021 
 

Het was allemaal anders, het was  onwennig, het waren dagen met veel 
regen, wind en donkerte. En vooral, het was een jaar zonder 
Nachtmisviering op Kerstavond. Om voor Beckum nog maar te 
zwijgen over het ‘overslaan’ van de oliebollenactie van TVO.  De corona 
bleef onverbiddelijk toeslaan, alle morele oproepen tot beperking en 
afstand houden ten spijt. Derhalve ook geen nieuwjaarsreceptie op 1 
januari waarvoor het Zomerfeestbestuur jaarlijks tekent. Het 
langverwachte anti-corona vaccin arriveerde eindelijk. En er 
werd vanaf Kerstmis in diverse landen begonnen met injecteren. 
Nederland begon hier 6 januari mee, bij wijze van spreken in de 
achterhoede van Europa zo’n beetje, zeiden ze… Ach ja, je kunt niet alles 
hebben. 
En in sommige plaatsen was rond Kerst een groep rotzooimakers 
nachten actief met vuurwerk afschieten en auto’s in brand zetten. 
Onverbeterlijk volk, Holland op zijn smalst… ook dat nog! 
Zelfs Ossennieuws memoreert in deze BBB het gedrag van die 
gekkies! 
 
Maar ondanks al deze sombere beschouwingen waren er ook 
lichtpunten, waaraan we ons als Beckumers kunnen en konden laven. Er 
werden bij enkele gezinnen jonge hondjes/puppies geboren. 
Respectievelijk 13 en 10 schattige ‘robbedoesjes’ werden groot  gebracht 
en dat kostte aanvankelijk heel wat (nacht)voedingsronden! Op zich is 
dat normaliter geen gebeurtenis die in de pers komt, maar in het licht 
van Kerstmis en nieuw leven is er nu iets voor te zeggen! 
 
Ook de nieuwe vorm van Kerstverlichting langs de Past.Ossestraat 
oogstte applaus. Het duurde eerst enkele dagen voor iedere 
‘aangeslotene’ de lichten liet branden, maar toen zag het er ook prima 
uit, Beckum waardig! 
 
En wat te denken van de kerstattentie die zo maar door enkele 
plaatselijke dames aan veel alleenstaanden in Beckum en Oele 
werd bezorgd. Onder het motto; ‘extra aandacht voor de ander’. Dankzij 
sponsoring van bedrijven en particulieren. Diverse positieve reacties 
waren het resultaat, hulde aan alle initiatiefnemers! 
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En ook; de oproep van de BOB ploeg aan Beckumers om het graf 
van hun dierbaren schoon te maken – ter ondersteuning van die 
werkgroepsleden om het kerkhof min of meer bladervrij te maken – daar 
was redelijk gevolg aan gegeven. Het zag er zo medio januari tenminste 
behoorlijk opgeruimd uit. Hier en daar zijn nog wel graven, vooral 
kindergrafjes op het voorste oude deel die er verkommerd bijliggen. 
Maar ja, na pakweg een 50 jaar of langer oud graf is het zo’n beetje; uit 
het oog uit het hart! 
 
Een Nieuwjaarsduik is feitelijk een mooie traditie maar dit jaar waren 
de meeste duikfeesten afgelast. Corona etc. was de voornaamste 
dwarsligger. Liep nieuwjaarsdag over het TVO Gildepad langs de vijver. 
Dacht ineens; zou best grappig zijn om hier volgend jaar een 
Nieuwjaarsduik te organiseren. Rennen vanaf de pastorietuin in je 
zwembroek (heren) en in bikini (dames) om de vijver in te plonsen. 
Langs de Beukenhof, van waaruit de bewoners zelf natuurlijk ook 
vrijwillig mee mogen doen, (als het iets warmer wordt!). 
 
Over winter gesproken; halverwege januari gleed een klein 
sneeuwfront over Nederland en ook Beckum kon eindelijk -kort- 
genieten van een laagje sneeuw. Mocht nauwelijks naam hebben, 
volgens velen die de barre winter van bv. 1963 nog kunnen terughalen 
in hun herinnering. Maar inderdaad was de sneeuw half januari binnen 
een halve dag vrijwel verdwenen en voor een sneeuwpop bouwen moest 
je er ’s morgens vroeg bij zijn… 
                                                                                           Knitto  

 
 

Betreft: toekomst H. Blasius Beckum 
 

Beste parochianen van de geloofsgemeenschap van de H. Blasius in Beckum, 
 

In het begin van 2020 heeft het parochiebestuur vd. H. Geest u 
geïnformeerd over het plan om de kerk in Beckum op termijn te sluiten. 
De belangrijkste reden hiervoor was het ontbreken van een 
toekomstperspectief voor deze kerk door de sterk afgenomen vitaliteit 
binnen de geloofsgemeenschap. Gedurende de afgelopen jaren was dit 
voor de locatieraad en het parochiebestuur duidelijk geworden en 
meerdere malen is daar onderling over gesproken. 
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Wij hebben u geïnformeerd door brieven, artikelen in Geestig, 
voorlichtingsavonden en uiteindelijk een informatieavond (tevens 
hoorzitting) in januari 2020 in het Wapen van Beckum. Op deze laatste 
avond waren er veel vragen en opmerkingen richting het 
parochiebestuur. Veel vragen gingen over de toekomst van het 
kerkgebouw. Wij hebben op die avond zo veel mogelijk vragen 
beantwoord, maar het werd tijdens de avond toch wel duidelijk dat een 
aantal vragen niet direct beantwoord kon worden. Wij hebben toen de 
toezegging gedaan binnen enkele maanden nog een extra 
informatieavond te organiseren.  
Echter, zoals u zult begrijpen, heeft de coronapandemie met al haar 
maatregelen ervoor gezorgd dat dit niet kon. Al met al heeft het proces 
dus gedurende de zomermaanden noodgedwongen stilgelegen. 
Parochiebestuur en locatieraad hebben het de laatste maanden toch 
samen weer opgepakt en wij zijn tot de volgende afspraken gekomen. 
 
Conclusie 
De kerk wordt op 1 februari 2021 uit het vieringenrooster van het 
pastorale team gehaald. Dat betekent niet dat de kerk op dat moment 
wordt gesloten. Eenmaal per maand is het namelijk mogelijk nog een 
gebedsviering te houden met vrijwillige voorgangers vanuit de 
geloofsgemeenschap in Beckum. Ook blijven avondwaken en 
begrafenissen (volgens de coronaregels) mogelijk. Hiermee creëren wij 
een overgangsperiode tot aan het moment dat de kerk daadwerkelijk 
aan de eredienst zal worden onttrokken, uiterlijk per 1 juli 2022. 
 
De periode van anderhalf jaar tot 1 juli 2022 wordt gebruikt om met de 
locatieraad, met betrokken vertegenwoordigers van de Beckumse 
gemeenschap en met de gemeente Hengelo over de toekomst-
mogelijkheden van de kerk als gebouw te overleggen. Daarbij ligt de 
regie voor opties van herbestemming bij de gemeenschap van Beckum 
zelf. Het parochiebestuur heeft met de locatieraad afgesproken dat er 
uiterlijk op 1 juli 2022 duidelijkheid moet zijn over een mogelijke 
herbestemming van de kerk.  
 
Pastoraal steunpunt 
Ondertussen zullen wij met de locatieraad, pastoraal team en 
parochiebestuur de plannen maken voor een pastoraal steunpunt in het 
Beckumse en beginnen met de uitvoering daarvan. Een pastoraal 
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steunpunt heeft tot doel om als parochie, ook en vooral na de sluiting 
van de kerk, herkenbaar aanwezig te blijven voor en binnen de 
geloofsgemeenschap van Beckum. 
 
Contact met parochiebestuur of locatieraad 
Wij begrijpen dat onze besluiten indringend zijn voor de 
geloofsgemeenschap van Beckum. Ook zullen er nog vele vragen zijn. 
Het parochiebestuur en de locatieraad zijn daarom voor u beschikbaar 
voor vragen en opmerkingen. Door de coronamaatregelen is er binnen 
afzienbare tijd geen mogelijkheid voor het organiseren van een massale 
voorlichtingsavond, maar persoonlijke contacten binnen de 
coronamaatregelen zijn zeker mogelijk. Wij denken hierbij aan een 
aantal middagen in februari 2021 waarbij leden van parochiebestuur, 
team en locatieraad aanwezig zullen zijn in de pastorie voor het 
beantwoorden van vragen over onze plannen en de opties voor de 
toekomst. U hoort hier nog nader over. 
                                                                                   22 december 2020 

 
Met vriendelijke groeten,  
Namens het parochiebestuur   Namens de locatieraad Beckum 
van de Heilige Geestparochie 
Peter Helle, vicevoorzitter           Bennie Goselink, voorzitter 

 
 
De kogel is (voorlopig) door de kerk 
Zo zit dat dus ongeveer. Eind december viel dan deze (lang) verwachte 
brief in de bus van de Beckumer parochianen. Na het roerige jaar 2020, 
waarin de corona lang spelbreker was om een breed vervolgoverleg voor 
een komende kerksluiting in Beckum af te ronden, zijn nu een aantal 
beslissingen genomen. 
 

Daarin kun je proeven, dat het H. Geest parochiebestuur duidelijke 
signalen vanuit de Beclumer parochie serieus heeft genomen. Dat 
vertaalt zich in de besluiten die in deze brief verwoord worden. 
Redelijkheid en tijd om tot een acceptabele oplossing te komen, staan 
voor beide partijen beschreven. Dat zal iedereen tevreden stemmen. 
                                                                       Reactie BBB redactie 
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Vraag subsidie aan voor een groen dak! 
 

Een dak vol sedum (bepaald soort vetplantjes) is heel duurzaam. 
Sedumdaken kunnen veel water opslaan en verminderen zo 
wateroverlast tijdens hevige regenbuien. Daarnaast heeft een 
sedumdak een goede isolerende werking, het verlengt de 
levensduur van de onderliggende dakbedekking en het zorgt voor 
meer groen in de stad. Je kunt een aanvraag indienen op onze 
website. https://bit.ly/38e8JZS 

 

 
                                                         Publicatie van Gemeente Hengelo 

 
 

 
Begin januari kwam het droevige bericht binnen dat Willy Bolster is 
overleden op 72 jarige leeftijd. De uit Haaksbergen afkomstige 
Bolster speelde al 30 jaar actief volleybal 
bij de TVO recreanten. Hij was een sociale en goedlachse teamspeler die 
altijd voor een positieve sfeer zorgde. De nabestaanden wordt de 
komende tijd sterkte toegewenst. 
                                                                           TVO volleybestuur 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F38e8JZS%3Ffbclid%3DIwAR1PdJcYo-KqUvasJg-PKma8FXHxgc8ttBSgSj9EKUk69jabkqwyM2fYaYQ&h=AT1v1xUhcMSvH8HE-F_5iJYGUC8FXUuMdUlPiujXzZe0dzMCab2EJL2JKPyelqTkd3bu_4wpUS0VRTVfvUiR_j3l2J_7q5w8Oy68oPuJ4idM86QF8BgDJdyCwZJyDw07WhcdTlmnzLdBILTYUz__&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2xPjbTT1lU4Y8Bsn0_X-uFJOfyTpLVh6UaYj7a0I6ucK87A4NXE5e0QCW9QfA74gLWIWrOiME2IDKeDEEre3IgJg5VHJ7IX_XazQc9T64xxaEujc9t9WLHlA2H7159YEkDtdZ0VcPz584zEYfkR9K1W6GFfZtrn245hCRgj1zo8zvxh9jT
https://www.facebook.com/gemeentehengelo/?__cft__%5b0%5d=AZVy0gEMz863l_IvBY-EuAQJBSQHIQmN4aY3-eci20jTOhFA_b3e8_q5fpOmMLYfb8FZUFoJk8D-lwp9DxFeadj7SK3Lsq4dsbz0k_Loe_CbDngQqo4rT8zyEpQn4mc5sT45k2HjEw1577qxeIl9CbGVI1KHcMHHZH2JMM8VkpQI9Q&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/gemeentehengelo/photos/a.926944284036854/3844158385648748/?__cft__%5b0%5d=AZVy0gEMz863l_IvBY-EuAQJBSQHIQmN4aY3-eci20jTOhFA_b3e8_q5fpOmMLYfb8FZUFoJk8D-lwp9DxFeadj7SK3Lsq4dsbz0k_Loe_CbDngQqo4rT8zyEpQn4mc5sT45k2HjEw1577qxeIl9CbGVI1KHcMHHZH2JMM8VkpQI9Q&__tn__=EH-R
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Hey gekkie! 
 

Een gekkie. Een gestoord of 
wereldvreemd persoon, iemand die 
zich vreemd gedraagt aldus de Dikke 
van Dale. Tegenwoordig horen we 
het woord ‘gekkie’ of ‘wappie’ 
steeds vaker. Maar wanneer ben je 
nu een gekkie?  
Ben je al een gekkie als je op dit moment 
een keet bezoekt om met een aantal 
vrienden een paar biertjes te gaan 
drinken? Of ben je pas een gekkie als je 

met potten en pannen een persconferentie van Mark Rutte gaat 
verstoren of erger nog het Capitool gaat bestormen omdat de in jouw 
ogen beste president verloren heeft? Misschien zijn we allemaal wel 
gekkies omdat we braaf de mondkapjes dragen in de supermarkt terwijl 
inmiddels echt wel bewezen is dat deze schijnveiligheid niet bepaald 
helpt. Maar om niet al te veel het complothoekje in te gaan kijken wij 
liever naar gekkies in ons dorp.  
 
Want wat wij wel gek vinden is  het rondrijden met een paar lampen op 
je aanhanger. Nee de tegenhanger van het vuurwerk in Beckum was nou 
niet bepaald fantastisch te noemen, al zullen hier de meningen over 
verdeeld zijn. Zijn we eindelijk van de schijnwerpers langs de grote weg 
af, komen ze op oudejaarsdag met schijnwerpers door je straat rijden. 
Gelukkig waren daar nog een paar gekkies die toch nog met een potje 
chinees siervuurwerk de straat op gingen om 00:00. Zolang je dat op 
een verantwoorde manier afsteekt ben je eigenlijk geen gekkie.  
 
Da’s anders dan wanneer je iets op gaat blazen op het schoolplein, onder 
in de tunnel of op het blauwe pleintje. Dan ben je een gekkie en verpest 
je het voor de vuurwerk liefhebbende niet gekkies. ‘Gekkies’ en ‘raar jaar’ 
dat waren volgens ons de woorden van 2020. Met de Engelse en Zuid- 
Afrikaanse variant lijkt het ons dat 2021 nog steeds een raar jaar gaat 
worden maar laten we positief blijven met zijn allen en een beetje 
normaal doen, da’s lang nog niet zo’n gek idee! Een mooi en gezond 
2021, stelletje gekkies.  
                                                                     Ossennieuws Beckum 
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Hij drukte ruim een halve eeuw een 
nadrukkelijk stempel op ‘zijn kindje’ TVO 

 

Het was in 1967 een stap die verregaande gevolgen had 
voor TVO voetbal in Beckum. De club was vooral door 
gebrek aan mankracht enigszins op drift geraakt. 
Basisschool onderwijzer Jan Wijlens, net in functie en zelf 
niet eens actief voetbalfanaat, werd gevraagd om het 
bestuur te versterken en voorzitter te worden. Aldus 
geschiedde, zou je naderhand een treffende Bijbelse 
typering kunnen noemen. Niet vermoedend, dat de aan-
vankelijke toezegging; ‘ik wil jullie wel even voorthelpen’ 
uitmondde in een 24 jaar durend voorzitterschap van TVO! 
 

 Want de club kreeg structuur, groeide gestaag en kon zich met 
talentvolle lichtingen volop meten met vergelijkbare buurtclubs. Met 
name werd door Jan Wijlens altijd sportiviteit, fatsoen en respect voor 
de tegenstander gepredikt. Tot Vriendschap Opgericht waardig. Jan 
Wijlens ontpopte zich als bestuurder ook namens TVO richting de 
buurtclubs; de KNVB, toenmalige TVB en de Hengelose Voetbalfederatie. 
Stimulerend, sociaal en verbindend waren hierbij passende trefwoorden. 
 

De indrukwekkende staat van dienst voor de sportieve en sociale 

gemeenschap. Je zou kunnen zeggen; TVO was het kindje van Jan 
Wijlens! 

- 10 jaar organisatie jeugdkamp voor TVO jeugd in Groenlo. 
- Coördinatie/inname lotto-toto gedurende zo’n 20 jaar. 
- Pupillentraining woensdags, druk en verspreiding TV 

weekblaadje 1967-1991. 
- Druk en verspreiding TVO maandblad Zwart op Wit en 

later een aantal jaren Beckumer maandblad Beckum Beter 
Bekeken, vanaf 1977 tot 1991. 

- Van 1976 tot 1979 stimulerend bestuurslid St. Sportzaal 
Beckum met als bekroning opening sportzaal ’t Geertman 
in augustus 1979. 
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- Van 1977 tot 2004 bestuurslid en later vice-voorzitter van 
de Hengelose Voetbalfederatie (samenwerkingsverband 
tussen 9 Hengelose voetbalclubs). 
Dat de laatste periode was uitgebreid met andere 
buurtclubs. 

- Op het accommodatiegebied vervult hij vanaf 1967 tot 
heden wekelijks onderhouds- en beheerstaken op het TVO 
sportcomplex. 

- Als clubscheidsrechter was hij tientallen jaren graag 
geziene gast bij TVO, maar ook bij Bon.boys en 
BSC/Unisson (jaarlijks toernooi) tot 2017. 

- Verder was Jan Wijlens actief als vrijwilliger bij 
vluchtelingenwerk Haaksbergen en natuurmonumenten, 
terwijl hij betrokken was bij sociale steun aan een school 
in Litouwen en met andere vrijwilligers uit Alstätte een 
project ondersteunde tot materiële steun van enkele 
scholen. 

 

 
Jan Wijlens op de laatste TVO omni jaarvergadering in september 2020 

(foto Harrie Jannink) 
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Je was onderwijzer op basisscholen en hebt in het verre verleden 
10 TVO jeugdkampen georganiseerd in Groenlo. Maar toch had 
men bij TVO niet altijd de indruk dat je voldoende tact en geduld 
had om met kinderen te werken, als ze weer eens ‘lastig of brutaal 
waren’...  
Wat betreft de tact en het geduld opbrengen bij de opvoeding van 
kinderen cq. leerlingen, heb je misschien wel een beetje gelijk, 
maar ik probeerde altijd een goede sfeer te creëren in de klas, 
zodat de kinderen zich op hun gemak voelden. 
 
Bij TVO was je door-de-weeks de jaren ‘70-‘90 ook druk met toto-
lotto inname, TVO nieuws extra drukken en verspreiden en zelfs 
redactielid en mede-drukker van Zwart op Wit en even Beckum 
Beter Bekeken. Welke andere TVOers waren er toen mede bij 
betrokken?  
Bij het drukken van Zwart op Wit herinner ik mij vooral het soms 
chaotische met Johan Bauhuis in de doucheruimte achter klk. 1-2 
dat toen een kleine kantine was. De drukmachine was niet zo'n 
beste en de papieren vlogen soms hoog de lucht in. 
Bij het innen van de lotto-toto waren Herman Mentink [ van café 
Halfweg] en Gerrit Waanders [voor café de Nachtegaal] erg 
behulpzaam. ik bracht dan donderdagavond  alles naar drukkerij 
Hofmeier in Hengelo waar het inzamelpunt was van de TVB. 
 
De Hengelose Voetbalfederatie was vooral jouw dingetje. Mede in 
de periode met mannen als De Jager (Wilhelminaschool) Krijnsen 
(ATC65) en Van het Bolscher (Achilles12) als voorzitter had die 
sportinstantie invloed bij de Hengelose clubs. Waarbij jij als 
vicevoorzitter ook grote invloed had met je bemiddelende rol en 
duidelijke onderlinge afspraken maken inzake het (niet mogen!) 
ronselen van talentvolle spelers! 
Wat de Hengelose Voetbalfederatie betreft, kon ik als voorzitter 
van de enige dorpsclub vaak een bemiddelende rol spelen bij 
conflicten tussen de clubs in de stad. Vooral over het al dan niet 
vermeende ronselen van spelers heb ik geregeld  een pendel-
diplomatie opgezet om de verenigingen bij elkaar te houden of 
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terug te krijgen als ze waren opgestapt. In 1977 heb ik dhr. de 
Jager-voorzitter Wilhelminaschool- opgevolgd en ben vicevoor-
zitter gebleven  tot 2004. De voorzitters waar ik vooral mee heb 
samengewerkt zijn Aiko Mulder, Kees Krijnsen, Rinus v/h. Bolscher 
en Henk Bijen. 
 
 
Andere TVO bestuurders konden zich er wel eens aan ergeren, dat 
je onder alle omstandigheden en bij alle spelsituaties de 
scheidsrechter gelijk gaf. Ook als TVO daarmee duidelijk 
benadeeld werd. Respect, sportiviteit en eerlijkheid stond bij jou 
terecht hoog in het vaandel, maar alles heeft zijn grenzen. (Dat 
vonden ook andere TVO bestuursleden toen). Graag even 
toelichten…  
Als clubscheidsrechter was ik altijd erg tegen het bevoordelen van 
de thuisclub, zodat het soms wel leek op het benadelen van het 
eigen team, maar ik herinner mij ook wel wedstrijden dat de 
tegenpartij furieus was bv een team van Bentelo bij TVO en een 
elftal van Buurse bij de Bon Boys. 
 
 
In he verre verleden waren slinkse betalingen aan amateurspelers 
al uit den boze. Maar er gingen wel eens geruchten, dat er buiten 
medeweten van het bestuur om incidenteel soms met ‘een fooi uit 
eigen zak’ werd geschoven. Dat moest dan helpen om 
klassenbehoud te bewerkstelligen. Kun je je zo’n situatie 
herinneren?… 
Nou nee, mij is niets bekend in die zin… 
 
Na je voorzitterschap bleef je je wekelijks met hart en ziel vooral 
inzetten voor TVO inzake  accommodatiezaken. Maar je kon 
daarbij moeilijk oude bestuurs- en beleidszaken loslaten. Dat 
leverde wel eens frustratie op voor beide partijen. Want dacht je 
bijvoorbeeld van die kalklijn op de middellijn, die je toch maar even 
van een ´giftige laag’ voorzag? Met een brede sleuf zand tot 
gevolg gedurende de rest vh. seizoen… 
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Wat betreft het reilen en zeilen na het voorzitterschap moet ik 
bekennen dat ik soms wel iets te fanatiek ben geweest naar 
bestuursleden of andere beleidsmedewerkers. Echter altijd in het 
belang van TVO, ik kan nog steeds moeilijk accepteren dat niet 
iedereen even fanatiek en serieus is als ik. 
 
Per saldo ben je wars van alle luxe en hecht persoonlijk geen 
waarde aan materiële zaken.  
Die karaktertrek siert jou, maar is in de huidige maatschappij van 
scoren nogal ‘not done’. 
 
Met Sigita ging je geregeld een of twee weken terug naar haar 
geboorteland. In Litouwen heeft ze haar familie; ouders, zoons en 
inmiddels kleinkinderen. Zij zal zeker heimwee hebben en een 
wens in vervulling zien gaan. 
Vorig jaar in mei is ons tweede kleinkind geboren bij de tweede 
zoon. We hadden al een kleindochter van 8 jaar bij de oudste zoon. 
Als je de filmpjes ziet die we geregeld krijgen van met name van 
de kleinzoon kun je begrijpen dat Sigita daar wel iets dichter bij 
wil zijn. 
Bovendien had ze wel een keer genoeg van het schoonmaken dat 
ze nu al ruim 9 jaar geeft gedaan. En door de corona en mijn 
Parkinson heb ik toch steeds minder contacten hier en is het 
makkelijker te verhuizen naar Litouwen 
 
 
Hoe ga je de dagen vullen en wat zul je dan het meeste missen? 
En zien we je zo nu en dan nog bij TVO terug? 
Ik kom zeker zo nu en dan terug, al dan niet samen met Sigita, 
zolang de gezondheid het mij toelaat. Ik hoop dat de vriend van 
mijn zus haast maakt met de verbouwing, zodat ik daar dan kan 
verblijven. 
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Tenslotte: 
“Bij mijn werkzaamheden van de laatste tijd zou ook nog Bon.Boys 
moeten staan, 1 keer per 14 dagen op vr. morgen , dus 4 taken: 
TVO op ma.morgen en zondag, Bon.boys op vr.morgen, 
natuurmonumenten en vluchtelingenwerk, alhoewel door de 
coronaperikelen veel dingen op een heel laag pitje stonden. 
 

Ik dank iedereen voor de vriendschap en de fijne jaren samen en 
hoop velen van u te mogen begroeten in Litouwen. We gaan 
wonen in de oude hoofdstad Kaunas, toen Litouwen onafhankelijk 
was van 1920 tot 1940. Nu is de hoofdstad Vilnius, een prachtige 
oude hanzestad. Je kunt heel goedkoop reizen naar Litouwen met 
Ryanair of Wizzair van Dortmund of Bremen binnen 2 uur. 
Tot ziens en het ga jullie goed!!!!” 
Op 19 februari wordt het een bijzonder gedenkwaardige dag voor 
Jan en Sigita en acht dagen later vertrekken ze naar Litouwen !                                                     
                                                                                Jan Ottink  
 
 
 

LUK AKKEFIETJES 
 

DengemansDorus hef dree daage in’t hok ezett’n. Op water en 
stoete zo’j vrooger zeng, mer dat is rechtewoad nig mear zo, dat 
is’t wisse nig. Mer dat za’k oe wiederop wa tooflüster’n. En wat 
dachie woarúmme of Dorus in’t hok heffe zett’n? 
 

Noe dat za’k oe efkes hoarfien oet de deuke doon, dat za’k. Met 
oold op nie’j wö’n d’r vreugdeveur offe stok’n op’n breenk van 
PleardöpkesPaultje. Nig deur ’n ooln Paultje zölf, want den lag met 
de hoed vol jenever al biekaans bewusteloos in berre. Mer Paultje 
junior har met’n pa jongere kamereu ne soart poasboaken 
oppericht en achter de looze de fik erin estok’n. En ie weet wal, as 
dat jonge kearlsvolk bie meka is met kratt’n bier en zonne groot’n 
radio met versterkers, dat de hele noaberschop met det helse 
lawaai oet’n sloap heult teeng een uur snachs, hei’t schoap duftig 
an’t driet’n dat hei.  
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Want DengemansDorus, twee’n noaber van de Pleardöpkes, kon 
van 100 meter ofstaand min’in nach aln’s metkrieng’van dat helse 
feest van de jonge belhamels doar op’n breenk van de 
Pleardöpkes. (En hee was ok nog nig verget’n, dat joar’n leene de 
Pleardöpkes um ’n oar han annenijd met de ruilverkaveling). Dus 
hee - hels in kop – de mesjester bokse oawer de lange 
oonderbokse annetrok’n en met de stroondbatse in de vüste leep 
e heenkeparkend (want hee har ’n hoolten been!) nor de looze bie 
Dengemans. Doar kreege PleardöpkesPaultje junior in de smies’n… 
De aandre veurtjesstokkers en dreenkebreurs zach’n de bujje al 
hang’ en gung d’r as angeschotten petrieshen’n vandüür. Den jong 
Paultje kreeg mie doar meppers um’t gat hen met dee batse, datte 
boont en blauw krepear’n van pien.  
 

Um ‘n laank verhaal kot te maak’n;  he vreugdeveur was meteen 
kats offeloop’n, het wön stil op ’n breenk. Paultje hef nach’n nig 
sloap’n met zien beurse gat, de Pleardöpkes hebt 
DengemansDorus annegeem’n, ‘n ool’n Dorus hef vlot bekèènd en 
ton ne wekke in’t hok ezett’n. Nee, nee, nig alleen op water en 
stoete, want Paultje kreeg spiet, dat hee Dorus zo harre 
oettedaagd. En in’t kader van ‘fiel koed’, in’t kader van vreare op 
aarde is hee noar Dorus wes. Hee hef zich veroonderschuldigd en 
bloodkooke en bakleaverwos anne bood’n. Met ’n vuske bloom 
d’rbie, mer dat harre better nig kön doon. Want Dorus – toch al 
gin leefhebber van bloom’n, was nog steurig hellig in kop en 
grom’n in board; ‘ie makt dee bloom’n wal in ‘t gat stekk’n of in 
hoes an de kniene geem’. Zo was vreare op aarde doar nog wiet 
te zeuk’n, dat was’t…                                                                          
                                                                 HekselmesienHarry  

 
 

TVO snakt naar HERVATTING SPORTACTIVITEITEN  
 

Het is wat in deze kommervolle tijden. Het sportcomplex de 
Kruudnhof ligt er verlaten bij, de sportzaal en kantine zijn ook 
gesloten en ‘de noodtent’ ervoor dient ook geen enkel doel 
meer. Louter treurnis met lege banken, tafels en de houten 
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vloer bezaaid met bladeren. Tot zover de situatie de eerste 
week vh. nieuwe jaar. 
Voor TVO dus een noodgedwongen passieve situatie. Geen wedstrijden, 
geen publiek, geen opwinding langs het veld, geen 3e helft in de kantine. 
Wat missen we dat sociale contact onderling! En een gunstiger scenario 
lijkt er voorlopig ook niet in te zitten. Weliswaar is een begin gemakt met 
vaccineren om corona te bedwingen, maar verruiming van de beperkte 
regels, lees gezamenlijk sporten en de competities hervatten, is nog niet 
in zicht. 
We peilen de meningen van enkele direct betrokkenen. Die ieder voor hun deel 
in de TVO organisatie een reactie kunnen geven. Op financieel gebied – 

kantinezaken – competitie-aspect – fitheid/motivatie spelersbestand – 
accommodatie plannen.  

Hoe zien zij deze historisch ongekende en unieke situatie – hoe komen we de 

winter door – hoe kan TVO zich zonder maandenlange inkomsten redden – hoe 
en wanneer wordt de competitie überhaupt nog afgerond – hoe staat het met 

de planning voor komende investeringen, oa. hoofdveld renovatie – en ook 
belangrijk; hoe wordt het spelerspotentieel gemotiveerd en fit gehouden? 

 
De visie van omni TVO penningmeester Anton Tjoonk (66) 
omtrent de financiën 

´Wat betreft het financiële deel 
kan ik meedelen dat het gezien de 

omstandigheden meevalt. 

Dit is met name te danken aan 
onze leden en sponsors die ons 

ondanks de coronaproblemen 
trouw zijn gebleven. Ook speelt 

mee dat de trainers en 

vrijwilligers tijdens de lockdown 
hebben afgezien hun salaris/ 

vergoeding. Graag wil ik van de 
mogelijkheid gebruik maken om 

ze hiervoor allemaal te bedanken. 
 

Tevens hebben wij gebruik 

gemaakt van de overheid subsidies en tegemoetkomingen van de gemeente 
Hengelo. Waarvan dankbaar gebruik kon worden gemaakt! 

De grootste tegenvaller zal te zien zijn in de veel lagere kantine opbrengsten 
van dit seizoen. (maar dat lijkt mij vanzelfsprekend). 
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TVO voetbalvoorzitter John Frongink weet het volgende te 
vertellen. 
 
´Ondanks dat het sportpark er keurig bij ligt is het sportief gezien een 
treurig aanzien. 
Om weer normaal te kunnen trainen en wedstrijden te kunnen spelen, 
zullen we moeten wachten op groen licht van de overheid. 
Naast het missen van het mooie spelletje, missen we ook de gezelligheid  
van de kantine. Zo ook de kantine inkomsten welke we zo hard nodig 
hebben. 
Op dit moment zijn we financieel gezond doordat de leden en sponsoren 

ons trouw blijven. 
(zie ook de opmerking 
hierover van penningmeester 
Tjoonk, red.). Daarnaast 
maken wij waar mogelijk 
gebruik van de steun van de 
overheid 
 

Wat betreft het sportpark zijn 
we erg tevreden over het 
nieuwe hybrideveld, de 
pupillen maken al enige tijd 
met veel plezier gebruik van 
dit veld. De voorbereiding om 
het hoofdveld een grondige 
opknap beurt te geven is in 
volle gang. 
 
Zodra er meer bekend is hoe 
deze renovatie er uit gaat zien 
zullen we dit kenbaar maken. 

Ook zullen we  weer een beroep gaan doen op onze leden om daar waar 
het mogelijk is te helpen en zodoende de kosten te drukken. Blijf gezond 
en hopelijk tot snel op het sportpark´. 
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Erna Veldhuis heeft het met de actieve kantinecommissie 
normaliter goed voor elkaar. 
Ze zorgen voor een welkome 
en belangrijke bron van 
inkomsten voor TVO. 
“Maar de corona beperking trekt 
al maanden een zware wissel op 
die activiteiten; alles dicht! 
Ik vind het erg lastig om een visie 
te geven, ik wou dat ik in de 
toekomst kon kijken maar helaas; 
we moeten gewoon 
afwachten. 
Als je nu door de kantine loopt is 
het een troosteloos aangezicht, 

we missen de gezelligheid, de saamhorigheid en de sociale contacten. 
En we hadden het zo mooi voor elkaar, zo veel mogelijk coronaproof, en 
dan moet toch de deur weer dicht, wat ik overigens volkomen begrijp”. 
Erna had overigens nog een aanbieding; er is een behoorlijke voorraad 
bier (houdbaar tot maart), die te koop is voor 10 euro per krat. Wellicht 
geldt het voorbehoud dat deze actie (op 11 januari jl. aangeboden) 
inmiddels afgelopen is!! 
 

Danny Ottink, TVO hoofdcoach; “ik mis voor mezelf als trainer 
het sociale aspect van het voetbal het meest”. 

 ‘Het zijn inderdaad bizarre 
tijden. Het hele leven is ontwricht 
door corona en leuke dingen die 
vanzelfsprekend waren kunnen 
en mogen ineens niet meer….dat 
is heel gek en was behoorlijk 
wennen. Ik moet zeggen dat de 
“jus” van het leven zo wel een 
stuk minder is geworden. Hier 
heb ik verder ook wel mijn 
gedachten over, maar daar wil ik 
verder maar niet te veel ober 

uitwijden (politiek gelul      ).Dit 

bovenstaande geldt ook voor sportliefhebbers in het algemeen. 
 

https://www.tubantia.nl/trainerscarrousel/trainer-ottink-na-zes-jaar-weg-bij-tvo~a23f1c8f/78135329/
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Wanneer ik voor mezelf als trainer spreek mis ik het sociale aspect van 
het voetbal het meest. Het trainen met elkaar, de gezelligheid en 
spanning rondom wedstrijden, de napraat in de kantine, de gehele 
reuring op het Kruudnhof gedurende het hele weekend. Tijdens de 
eerste lockdown word je nog een beetje overvallen met het feit dat je 
niet meer mag/kunt trainen. Het was echt zonde daar ons 1e seizoen in 
de derde klasse op een redelijk succes leek af te stevenen. Plek 5, een 
gelkijkspel tegen het 2e klasse waardige de Tukkers en een bezoek bij 
WVV voor de boeg. Helaas mocht het niet zo zijn….de rest kennen we… 
Daarna begon het gespeculeer wanneer kunnen we weer trainen en 
starten met de voorbereiding van het nieuwe seizoen. Vervolgens de 
periode van het maar met maximaal een X aantal personen trainen etc. 
Echt ongelooflijk demotiverend.  
 
De demotivatie en frustratie heeft nu plaats gemaakt voor gelatenheid. 
We hebben eind vorig jaar nog een aantal trainingen gedaan met de hele 
selectie, zoveel mogelijk rekening houden met de corona regels……tot 
nu deze nieuwe lockdown. Ik weet dat de jongens van de selectie zichzelf 
fit houden door o.a. veel fitness. 
Wat ik wel heb ondervonden is dat een wedstrijd voetballen zonder 
publiek, reuring, etc. GEEN zin heeft……dus ik hoop dat TVO deze 
periode ook financieel goed door brengt en dan laten we in godsnaam 
maar weer beginnen in september met een nieuwe competitie. Wellicht 
kunnen we de komende maanden maart-juni nog leuke oefen-
wedstrijden spelen om zo ook wat kantineomzet te genereren´. 
                                                                                 BBB redactie 
 
 

Weekendvieringen Blasiuskerk Beckum 
 

Met ingang van februari zijn er geen vieringen meer waar het pastorale 
team voorgaat. 
Met verschillende vrijwilligers die voor willen gaan in een viering, 
gaan we op elke derde zaterdag van de maand een gebedsviering 
houden. Deze is zoals gewoonlijk om 19.00 uur. 
 

In de coronatijd is het nog wel gewenst dat u zich aanmeld. 
Dinsdag en vrijdagmorgen bij het secretariaat 074-3676209 of 
andere dagen bij Diny Annink  074-3676284. 
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De markt in Beckum de laatste jaren 
 

Mag geen naam hebben, zeggen sommigen. Och, is wel een mooie voorziening 

al is het maar 2 kramen, zeggen anderen. Beide stellingen zijn een beetje waar. 
Maar Beckum wil geen te grote broek aantrekken natuurlijk. Want als er geen - 

of nauwelijks - klandizie is en was, heb je weinig in de melk te brokkelen. De 

aloude stelregel is hier simpel; zonde van dit en zonde van dat. Maar als een 
buurtsuper al enkele keren onhaalbaar is gebleken, moest je koesteren dat een 

tijd een groente/fruitkraam naast een viskraam een weekmiddag op het 
kerkplein stond. 

Even enkele kramen met andere producten waren een korter leven beschoren. 
 

Viskraam van Said komt februari weer terug in Beckum! 
Het laatste jaar ongeveer is - na eerst - Saidia en de vistruck van Keizer de 
Vistruck van Said gemiddeld zo’n 5 dagen vd. week op zijn vaste plek op het 

kerkplein. Gezien ook de klandizie van het langsrijdende verkeer op de drukke 
Haaksbergerstraat werd gemiddeld dagelijks ‘een redelijke omzet gedraaid’. 

Vind ook Said, die trouwens begin januari enkele weken niet op zijn plek stond. 

Beckumers verbaasd; ‘zo maar ineens vertrokken, wat is dat nou weer, was niks 
aangekondigd…’ 

Maar navraag leerde ‘dat de vistruck verkocht was, maar een nieuwe is in 
aantocht’. 

Zo stomd dit bericht ook op facebook. Per februari staat Said weer op zijn 
vertrouwde plek in Beckum met zijn vistruck. Dat heeft hij tenminste beloofd en 

aangekondigd!!! 

En ook; Said heeft met Harrie Jannink overlegd, dat in de volgende BBB een 
foto van de nieuwe viskraam als trotse aanwinst in dit maandblad wordt 

geplaatst. 
 

Slagerij de Hoeve is sinds een half jaar dinsdags ook te vinden op het Beckumer 
kerkplein. Met een kwaliteitsvol breed assortiment aan vlees. Zo zijn althans de 

reacties van Beckumer klanten. Een welkome aanvulling volgens veel 
Beckumers! 
Nog een leuke bijkomstigheid! 
De marktwagen van slagerij de Hoeve wordt gerund door de kleinzoon van een 
in Stepelo geboren slager. Klinkt als een puzzel, maar is simpel een vader-op-

zoon familierelatie. (WIjlen) Benny Ubbink werkte in zijn werkzame leven als 

slager in Haaksbergen. Zoon Harrie heeft ook voor het slagersvak gekozen en 
is werkzaam  bij slagerij de Hoeve en kleinzoon Tim  trad in hun voetsporen en 

staat oa. dinsdags met de marktwagen van De Hoeve op het Beckumer 
kerkplein, vandaar! Beckumers tevreden en ook Tim zelf is best tevreden over 

de klandizie. Houden zo…. 
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Slagerij De Hoeve, tot wederzijdse tevredenheid elke dinsdag tot 14 uur op het kerkplein 
in Beckum, volgende maand de viskraam van Said in beeld (foto Harrie Jannink) 

                                                                                               Jan Ottink 
 
 
 

DANKBETUIGING 
Zoveel kaarten, 
zoveel warme woorden 
zoveel belangstelling en 
zoveel troost. 
Hartelijk dank voor blijk van medeleven tijdens  
het ziekbed en na het overlijden van Johan.  
Het is voor ons een grote 
troost te weten hoe geliefd hij was en  
hoe hij werd gewaardeerd.  
 
Hij heeft altijd oprecht veel genoten van de sportvereniging en de 
gemeenschap Beckum.  
 

Hartelijk dank voor Johan zijn wens, een bijdrage voor het onderzoek 
naar alvleesklierkanker “Support Casper”.  
 

                                                                      Willemien Vossebeld 
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42 jaar geleden; FAMILIEDRAMA AAN 
GORSVELDWEG 

 

Het komt elk jaar weer terug, de herinnering aan het grote drama bij 

de boerderij aan de Gorsveldweg in de nacht van oud op nieuw. Met 
als afloop uiteindelijk 5 overleden familieleden uit het gezin 

Kleinsman. De impact was gigantisch, bij de uitvaart kleefden de 

beelden van een rij lijkkisten voorafgaand aan een lange rouwstoet. 
42 Jaar geleden alweer, maar onvergetelijk! 
 

Naast enkele grote boerderijbranden werd de Beckumer bevolking –en 
ver daarbuiten- op 1 januari 1979 opgeschrikt door het gigantische 
familiedrama bij de familie Kleinsman aan de Gorsveldweg. Oma en vier 
kinderen vonden daarbij de dood en moeder Kleinsman overleed enkele 
dagen later. Door een vermoedelijk defect aan de centrale 
verwarmingskachel zijn ze gestikt door koolmonoxidevergiftiging. 
 

Fatale storing verwarmingsinstallatie 
Op Oudejaarsavond had vader Kleinsman de hulp ingeroepen van een 
huisarts, want zijn 15 jarige dochter voelde zich benauwd en misselijk. 
De arts gaf haar een injectie en kwam zondags terug om poolshoogte te 
nemen en een juiste diagnose te stellen. Toen bleken ook andere 
gezinsleden - die beneden lagen - ziek te zijn en de arts adviseerde 
iedereen om maar in bed te blijven. Hij wist niet dat en boven nog andere 
gezinsleden in bed lagen. Wel heeft hij de thermostaat van de 
verwarming lager gezet en is weggegaan. Anderhalf uur later vonden 
vriendinnetjes van een dochter op de benedenverdieping het lijk van 
oma en de heer Kleinsman met zijn dochter Yvonne in vrijwel 
bewusteloze toestand. De gewaarschuwde politie ontdekte even later op 
de bovenverdieping nog vier lijken. Mevrouw Kleinsman en zoon Johnny 
bleken daar bewusteloos in bed te liggen. Uit later onderzoek bleek dat 
de verwarmingsinstallatie in de bijkeuken het giftige koolmonoxidegas 
heeft geproduceerd.  
 

Slachtoffers Beckumer tragedie begraven 
Zaterdag 6 januari 1979 zijn de slachtoffers van de familie Kleinsman 
begraven. Oma Kleinsman-Hollink van 77 jaar, dochter Sandra van 13 
jaar, zoons René 14 jaar, Louis 19 jaar en Hendrikus 21 jaar oud. De 
H.Blasiuskerk in Beckum was overvol tijdens de begrafenisplechtigheid. 
Tijdens de requiemmis las pastor Bruggeman een brief voor van 
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kardinaal Willibrands, die zijn diepste medeleven betuigde. Een 
honderden meters lange rouwstoet begeleidde de slachtoffers naar het 
kerkhof. De toestand van moeder Johanna Kleinsman (52 jaar) was 
zorgwekkend en zij overleed enkele dagen later. 
                                                                                  Redactie BBB 
 
 

NOSTALGIE BECKUM 
heeft weer een mooie foto opgediept! 

 

 
‘Ik heb alle namen’, meldde Rikie Vossebeld trots. Een familiefoto waarin 
de Mentinks nadrukkelijk in beeld waren, kijkt u mee! 
Boven van li. naar re.:  Gerard Mentink Anna Freriksen--Mentink Jan Mentink 

Marie Mentink -ten Asbroek Hendrik v.d. Zwaan Frans Mentink Hendrik Mentink 
Rika Jannink-Mentink Willem Eijsink. 2e rij: dhr ten Voorde Antoon Wijlens dhr 

Bartelink Hendrik ter Braak Toon Mentink Herman Mentink, voorste rij:  mevr 

ten Voorde-Wijlens Trui v.d. Zwaan-Mentink Trui Mentink-Wijlens Marie Mentink 
Mina Bartelink-Mentink en Dika Eijsink-Mentink.De foto is gemaakt bij de 

plechtige  communie van Marie. 
‘De foto is gemaakt omstreeks 1932. Marie is later getrouwd met Jan Rupert in 
de Hoeve.’. 
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Datumbank 
 

30 jan.  TVO online BINGO 

20 febr.             Oud Papier 
 

VAKANTIES BASISSCHOOL DE BLEEK 
schooljaar 2020-2021 
22 t/m 26 febr. Voorjaarsvakantie 

4 en 5 april  Pasen 
26 april t/m 7 mei Meivakantie 

13 mei   Hemelvaart 
23 en 24 mei  Pinksteren 

12 juli t/m 20 aug. Zomervakantie 
Wijzigingen en/of aanvullingen kunt u doorgeven aan r.jannink1@kpnplanet.nl 

 

Beckum.nl ván en vóór Beckum. 

De website van en voor Beckum kent een actuele dorpsagenda. Daarvoor is 

echter wel informatie van de diverse verenigingen en instanties, personen 
nodig. Dus iedereen die iets organiseert of in de agenda kwijt wil, vul het 

contactformulier van de site in en we zetten het online. De informatie wordt ook 

meegenomen in de agenda van de BBB. 
 
 
 

Actuele informatie over 

DE WONINGBOUWPLANNEN 
  
De BBB redactie trachtte om in deze BBB uitgave over de voortgang 
inzake het woningbouwplan Beckum te publiceren. maar contacten met 
wethouder Bruggink en Samen Bouwen aan Beckum leverden geen 
concreet nieuws op. Wel werd verwezen naar de politieke markt die 
gisteren, 26 januari werd gehouden.  
‘Daar komt zeker woningbouw Beckum aan de orde’ werd verzekerd. 
Ook de vernieuwde Dorpsraad Beckum was daarbij onderwerp van 
gesprek. 
Bernadette Morskieft, onze BBB verslaggeefster, heeft namens de CDA 
fractie alles op de voet gevolgd en zal in de februari BBB verslag doen. 
Met hopelijk vooral meer duidelijkheid over een  - relatief - snelle start 
van de bouw !! 
 

 

mailto:r.jannink1@kpnplanet.nl
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Beckum overspoeld door 1600 hardlopers 
bij de start van de ½ marathon 

     
We schrijven 7 juni 1998 als op de Haaksbergerstraat voor de kerk zo’n 1600 
lopers starten op de ½ marathon Enschede. Voorwaar een indrukwekkend 

hoogtepunt in de Beckumer sportgeschiedenis 
 

 
Hier staan/hurken ze dan, de Beckumer hardlopers voor de start. Nu 

allemaal zo’n 22 jaar ouder, toen nog met die smalle koppies en 

getrainde lichamen. Ken je ze allemaal nog? (foto’s Harrie Jannink) 
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Dorpsraad Beckum 2.0 
 

Er komt erg veel op ons dorp af. Dat vraagt om sterke 
belangenvertegenwoordiging!  
 

Gedurende de afgelopen 8 jaar zijn veel zaken die spelen rond de leefbaarheid 

van Beckum georganiseerd geweest rond de twee dorpsplannen. Het dorpsplan 
is een convenant tussen de werkgroep Oele, de dorpsraad Beckum en de 

gemeente Hengelo. De uitvoering van het plan werd gedaan door de stuurgroep 
met de bijbehorende werkgroepen. Het laatste dorpsplan loopt ten eind. 

Tegelijkertijd zien we voor Beckum grote uitdagingen. Hoe verder met de 

woningbouw bijvoorbeeld?  
En wat gaat er gebeuren met onze gemeenschapsgebouwen? Het is belangrijk 

dat we ons als Beckum goed organiseren. Om die reden willen we toewerken, 
samen met de inwoners van Beckum, naar een krachtige en slagvaardige 

dorpsraad: Dorpsraad Beckum 2.0!  Met deze dorpsraad willen we werken aan 

een visie voor Beckum op de korte, de middellange en de lange termijn. Dit 
willen we graag opstellen samen met de inwoners van Beckum en samen met 

de gemeente. Om zodoende duidelijkheid te krijgen over de ontwikkelingen, 
zowel op de korte als op de lange termijn. We moeten nu al aan de slag met de 

volgende fase voor woningbouw bijvoorbeeld.  
 

Belangrijk is dat de dorpsraad een afspiegeling is van de inwoners van Beckum, 

qua leeftijd, sociaaleconomische situatie en woonomgeving. Zo kan ze de 
belangen van Beckum optimaal vertegenwoordigen. Enerzijds door te zorgen 

dat we het als Beckumers met elkaar eens zijn over de ontwikkelingen. En 
anderzijds om op de juiste wijze in gesprek te gaan met de gemeente en andere 

overheidsorganen. We gaan de komende tijd met zoveel mogelijk Beckumers,  
Beckumer verenigingen en organisaties in gesprek; wat vinden zij belangrijk .  

 

Om snel aan de slag te kunnen, en vanaf nu aan tafel te kunnen over de 
belangrijke thema’s, is op korte termijn extra menskracht nodig. Daarom heeft 

de dorpsraad contact gezocht met inwoners uit Beckum. Hierbij hebben 
meerdere Beckumers toegezegd hun bijdrage te willen leveren. Met de volgende 

onderwerpen gaat de dorpsraad meteen aan de slag: 

 

• Woningbouw in Beckum; 

• Een omgevingsplan voor Beckum; 

• Toekomst van onze gemeenschapsgebouwen; 

• Een bestendige structuur voor- en bemensing van de dorpsraad. 
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We zijn met een aantal mensen in gesprek die ons kunnen helpen bij het zetten 
van de stappen in bovenstaande thema’s. Hopelijk kunnen we voor de 

zomervakantie, indien de corona situatie dit toelaat, een echte dorpsvergadering 

houden om Beckumers bij te praten over bovenstaande en een structuur met 
bemensing van de dorpsraad vast te stellen.  

Ideeën? Of meedoen? Vooral jongere Beckumers roepen we hiertoe op. 
Laat het ons weten via info@dorpsraadbeckum.nl  

 

 
 

SPREEKUUR GEZONDHEIDSPOST BECKUM IN DE PASTORIE 

ARTS: (Henny de Hartog)  (op afspraak 074-2555430) 
MAANDAGMIDDAG  : 16.00 – 17.00 uur 
DONDERDAGOCHTEND   : 08.00 – 09.00 uur 
VRIJDAGMIDDAG   : 16.00 – 17.00 uur 

Tussen 08.00 en 10.00 uur kunt u bellen voor het maken van een afspraak 
FYSIO SCHMITZ; 053-5721763 

MAANDAG   : 13.00 – 17.00 uur 
DINSDAG                          : 16.00 – 21.00 uur 

WIJKZORG: (Mariël Lammersen - Onland) 
(tel. tijdens kantooruren 074 – 3677413 of 06 – 34361268) 

(zorgcentrale bij acute zorg 088 – 3677000) 

TAI YIN ACUPUNCTUUR BECKUM (Fenanja Bouman) 
Praktijk aan huis 

Voor behandeling of afspraak tel. 06-27560378 
 

 
DEZE MAAND… in één volzin…. 

Dit maandverslag is een kroniek, een aaneenschakeling van feiten en gebeur-
tenissen all over the world waarbij waarheden en fictie hand in hand gaan, 
want wat te denken van de hysterie die Trump teweeg bracht en die met de 
staart tussen de benen verdween na de aangerichte tweespalt in de VS, 
hetgeen onverlet laat dat we tandenknarsend de Nederlandse politiek volgen 
die worstelt met de toeslagenaffaire die volgens verwachting de koppen vh. 
kabinet heeft gekost, maar wel een avondklok werd vastgesteld wat niet 
wegneemt dat; houd afstand - handen niet schudden maar wassen - 
mondkapje opzetten – blijf thuis – en andere coronaplagen ons leven in de 
greep houden en in Beckum…. moesten we maar trachten om dit maandblad 
in deze isolatietijd zinvol te blijven vullen, maar dat viel om de dooie donder 
nog niet mee….. 
 

 

mailto:info@dorpsraadbeckum.nl

