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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! 
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Jaargang       Nummer 

43………………………………… 2 
 

Laatste Week Nieuws 
Een wonderbaarlijke metamorfose, dat was het. Van min 10 graden en 
schaatsplezier tot plus 17 graden binnen een week! De natuur trekt 
gewoon haar eigen plan. Avondklok of niet….  
We gaan onverdroten door met het informeren over Beckumer- en 
andere zaken in deze februari BBB!!! 
 

 
Winterse WIST U DATJES  
 

• De eerste noodtent voor de TVO kantine is ook maar afgebroken. 
Deed geen dienst meer en ging ten onder door de sneeuwlast….. 

• Opvallend; bij een 50 jarig huwelijk was een doek geplaats met 
de tekst; Sjok Jan en Poets Ine. Kom er maar eens op! 

• Code rood 15 februari voor heel Nederland, maar heel voorbarig 
voor ons gebied. Geen gladheid, maar wel de basisschool 
gesloten…Tja, ineens was de winter weg.. 

• Carnaval 2021? niets van gemerkt. Zelfs foekepotters niet gezien 
in Beckum op RosenMontag. En die digitale versies van carnaval 
zijn surrogaat, waar je onmogelijk blij van kunt worden.  

• Het was vrijdagavond 19 februari rumoerig aan de Mozartstraat 
in Haaksbergen, waar Jan Wijlens dubbel gehuldigd werd. Zie het  
verslag in woord en beeld op pag. 31-32 in deze BBB. 

• En dan nog even een belangrijk punt; in de brede discussies rond 
woningbouw is een algemene TVO ledenvergadering een belang-
rijk item voor besluit over veld 3. Die is in maart toegezegd en 
maar hopen op een positief besluit tbv. de woningbouw…  

 
DE VOLGENDE BBB VERSCHIJNT WOENSDAG 24 MAART 2021 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 43, nummer 2, 2021 
pagina 3 

Wat U Leest In Deze Februari BBB 

• LAATSTE WEEK NIEUWS  

• INHOUDSOPGAVE  

• IN MEMORIAM WILLIE WIJLENS 

• POLITIEKE MARKT, WONINGBOUW BECKUM IN BRANDPUNT 

• TWINTIG VOORZETTEN … OP ELLEN ASSINK 

• ‘WE MOESTEN HOOGNODIG WATER HEBBEN…’. 

• …EN TOEN KWAM DE WINTER 

• DNKBETUIGING, HERINNERING AAN CAS 

• WIJKRACHT EN MANTELZORGERS  

• LUK AKKEFIETJES, HEKSELMESIENHARRY 

• CARNAVAL CARTOON EN DATUMBANK 

• DRIE PAGINA’S WINTERPRET IN BEELD 

• UIT HET OOG, NIET UIT HET HART! 

• BRIEF MARTIN WAANDERS AAN JAN WIJLENS 

• ONDERSCHEIDING JAN WIJLENS EN OORKONDE TVO 

• WEEKENDVIERINGEN BECKUMER KERK vanaf februari! 

• OVBO OOK IN MOEILIJKE TIJDEN; HART ONDER DE RIEM 

• PITAMIENTJES TERUG! 

• HULDIGING EN AFSCHEID JAN WIJLENS  

• OSSENNIEUWS / PARTIJ VAN DE OS 
 

In memoriam 
Het was onafwendbaar en werd na lang lijden realiteit. We werden in Beckum 

weer geconfronteerd met het droevige bericht van een overlijden. Na jaren 

van een slopende ziekte is Willie Wijlens 5 februari gestorven op  68 jarige 
leeftijd. Het was onvermijdelijk, maar een groot verlies voor de familie en 

hele gemeenschap. 
Willy was vele jaren betrokken bij het sportieve en sociaal, culturele leven in 

Beckum. Bij Vrouw Actief Beckum en vooral bij TVO. waar zij een soort 

trefpunt was bij verschillende onderdelen. Een tijdlang wekelijks bij de 
handbal met haar bijdragen aan het vervaardigen van TVO nieuws, als (jeugd) 

leidster bij de handbal en ook lange tijd als coördinator inzake kleding-
sponsoren  bij de omni TVO afdelingen. Terwijl zij ook veel seizoenen 

wedstrijdtenues van elftallen en van de TVO voetbalselectie waste. 
De familie wordt sterkte toegewenst bij het verwerken van dit grote verlies. 

 

Redactie BBB en bestuur sv TVO 
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(Digitale) politieke markt over Beckum 
 
Op dinsdag 26 januari vond de jaarlijkse politieke markt in en over 
Beckum plaats. Maar zoals alles, was ook deze bijeenkomst anders. Niet 
bij Het Wapen van Beckum in een volle zaal, geen koffie vooraf en een 
biertje nadien. Nee, ook deze politieke markt ontkwam er niet aan, ze 
moest digitaal, via Zoom en YouTube. Een blik op het YouTube-kanaal 
van de gemeente Hengelo leert dat deze 219 keer bekeken is. Dus als 
dat veelal de Beckumers zijn die anders bij Het Wapen van Beckum 
zouden komen, dan is dat een goed teken. 
 
De gemeenteraad was goed en breed vertegenwoordigd met raadsleden 
en fractievertegenwoordigers van ProHengelo, SP, Lokaal Hengelo, PVV, 
BurgerBelangen, VVD, ChristenUnie, D66, Groen Links, CDA, PvdA en Lid 
Capelle. De onderwerpen die besproken werden, was de Woningbouw, 
het Omgevingsplan en de energietransitie. Herman Bunte, voorzitter van 
de Dorpsraad Beckum, trapte elk onderwerp af met een korte toelichting.  
 
Woningbouw 
Rinze Mulder gaf een noodkreet vanuit de jeugd over het uitblijven van 
woningbouw. Dat deed hij niet alleen pratend, hij had een filmpje met 
enkele jongeren uit Beckum die voor woningbouw op veld 3 willen gaan 

(Laura Bunte, Loes Bolks, Bas 
Rupert, Gijs te Lintelo). En het 
filmpje kwam binnen bij de 
raadsleden.  
 

Rinze Mulder gaf een nood-
kreet omtrent woningbouw 
Beckum 
 
De jongeren wilden op deze 
manier het goede voorbeeld 
geven en dus ook door middel 
van dat filmpje aangeven dat 

het niet een paar jongeren zijn, maar dat dit breed gedragen wordt. Dat 
was ook te zien aan de vele foto’s van Beckumers en Oelenaren die met 
smart op woningbouw wachten. Wibout Dragt nam het woord namens 
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de Stichting Bouwen in Beckum. Hij gaf een terugblik en een stand van 
zaken op dit moment.  
 
PvdA vroeg zich af wie nu de kar trekt, de gemeente of de SSB. De 
gemeente Hengelo is nu degene die boel coördineert. Het wachten is op 
de ledenvergadering van TVO over verkoop van veld 3. Als de leden 
daarmee instemmen, kunnen er verdere stappen ondernomen worden.  
 
CDA merkte op dat er nu snel een schop in de grond moet, ook gezien 
de noodkreet van de jongeren in het filmpje. Het college werd 
opgeroepen om nu ook stappen te zetten voor wat betreft de andere 
grondeigenaren. Ook vroeg het CDA zich af of er al aandacht was voor 
na fase 1. Wethouder Bruggink gaf aan dat de Omgevingsvisie Beckum-
Oele afgerond is en dat de volgende stap hierin een gebiedsgericht 
Omgevingsplan is. Daarin wordt ook in beeld gebracht hoe verder te 
gaan met fase 2.  
 
De SP vroeg zich af of het niet te versnipperd wordt op deze manier en 
dat er wat wrijving is tussen voor- en tegenstanders. De wethouder gaf 
aan dat het qua grondeigenaren vooral gaat over de Heilige Geest 
parochie en Twickel. De Heilige Geest parochie heeft al aangegeven dat 
ze bereid zijn om mee te werken. Twickel is nog niet zover. De gemeente 
is bereid om daarvoor een onteigeningsproces in te zetten, maar dat kost 
dan wel meer tijd. Zonder onteigening (dus met medewerking van 
Twickel) kan er gestart worden in 2022, met onteigening kan dit langer 
duren. De wethouder gaf ook aan dat niet iedereen in Beckum 
woningbouw op veld 3 steunt, maar dat er bij iedere locatie voor- en 
tegenstanders zijn.  
 
Doorontwikkeling Omgevingsvisie 
De kern Beckum wordt nadrukkelijk genoemd in de Omgevingsvisie. 
Hierin trekt Beckum met de gemeente op. Na het vaststellen van de 
Omgevingsvisie moet dit meer structuur en vastigheid krijgen in een 
Omgevingsplan.  
 
Ons aller Tom Jannink (hij zet zich zoveel in voor Beckum, dat we hem 
dat wel mogen noemen) voerde het woord en vertelde dat Beckum g 
oed en slagvaardig een Omgevingsplan moet invullen, samen met de 
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gemeente. Hierin wordt ook de verdere woningbouw ingetekend en zo 
kunnen mensen die nu weggetrokken zijn uit Beckum, weer terugkomen.  
 
Tom hield een vurig pleidooi en had er alle vertrouwen in dat het in 
Beckum niet bij de 17 woningen op veld 3 blijft. Verder kunnen ook 
andere toekomstbestendige ontwikkelingen meegenomen worden in het 
Omgevingsplan. De kerk als gebouw zal moeilijk exploitabel zijn als 
multifunctionele accommodatie, maar ook dan zijn er andere 
mogelijkheden, zoals een ‘nieuwe’ accommodatie. Op de vraag van de 
SP of de gemeente betrokken was bij het onderzoek naar vastgoed, gaf 
Tom aan dat Lars Harms, stadsdeelregisseur Stadsdeel Zuid (dus ook 
Beckum en Oele) altijd aanwezig is bij deze vergaderingen. Ook het 
sportvastgoed en monumentaal vastgoed wordt in goede afstemming 
besproken. De gemeente Hengelo heeft een Kerkenvisie ontwikkeld, dus 
hier zijn ook gesprekken over. Tom sloot af met de kreet om SAMEN met 
Beckum het Omgevingsplan op te zetten. Hierin wordt de Dorpsraad ook 
bij betrokken.  
 
Energietransitie 
In de vastgestelde Omgevingsvisie worden ook eventuele aanwijsbare 
stukken grond gemarkeerd voor zonnepanelen of windmolens. Dit wordt 
niet zomaar vanuit de gemeente er neergezet, dit gaat in overleg met 
alle omwonenden en gemeente. Hengelo is een compacte gemeente, 
dus heel veel ruimte voor zon- en windenergie is er aan de noordelijke 
kant van Hengelo niet. En dan komt al automatisch de ruimtes richting 
Beckum in het oog. Om die reden heeft men in Oele een werkgroep 
opgericht (vanuit de Werkgroep Oele) om met de gemeente hierover in 
gesprek te gaan. Deze bestaat uit Christiaan Markslag, Aaltje Harink, 
Jurgen Bruil, Nick Vollenbroek, Bart Brinkman, Carla Weging, Raymond 
Markslag, Willie Mulder en Wim Meenhuis. Christiaan Markslag gaf in een 
presentatie aan dat ze niet de boel willen frustreren met spandoeken en 
zeilen om de gemeente dwars te zitten. Ze zien in dat er voor in de 
toekomst wat moet gebeuren in de energietransitie en trekken daarom 
gezamenlijk en in goed overleg op met de gemeente. De gesprekken zijn 
gestart en die verlopen goed.  
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De werkgroep wil niet 
dat belangrijke gronden 
worden opgeofferd aan 
zonnepanelen, dat 
daardoor alles vol komt 
te liggen en dat de 
opbrengsten daardoor 
niet terugvloeien naar 
degemeenschap.Recent 
stond een stuk in de 
krant dat buitenlandse 
energiebedrijven                       
                             Beckum-Oele, nu nog zonder windmolens/zonnepanelen 

gronden opkopen                        
waardoor er niets voor de omwonenden te verdelen valt, dus ze pleiten 
voor eigen participatie/coöperatie. Ook gaat de voorkeur van de 
werkgroep uit naar wind voor zon. Dit om zo min mogelijk gronden voor 
te gebruiken. Maar wel windenergie volgens de Duitse richtlijnen, die zijn 
anders dan in Nederland en prettiger voor omwonenden. Hengelo heeft 
de meeste inwoners per m2 in Twente en Twickel heeft veel grond in de 
gemeente liggen die niet te gebruiken zijn. Ook daarom pleit men voor 
windenergie. Maar de gesprekken lopen volop en zowel gemeente als de 
werkgroep zijn voornemend om hier SAMEN uit te komen. 
 
Tot slot 
Het was een goede avond, ondanks dat het digitaal toch behelpen is. 
Vanuit Beckum was de instelling positief, vanuit de raad was de instelling 
positief en vanuit het college was de instelling positief. Dat er nog haken 
en ogen zijn voor wat betreft woningbouw, is natuurlijk geen verrassing. 
Wat dat betreft is Beckum net Nederland; het duurt lang, er wordt veel 
vergaderd en het lijkt alsof er niets gebeurt. Maar niets is minder waar! 
Vele, vele Beckumers steken heel veel tijd in de toekomst en de 
ontwikkeling van Beckum. Zelfs als ze tegen een muur aanlopen, 
schudden ze een keer het hoofd en gaan via en omweg om die muur 
heen. Dus hulde aan de mensen ‘achter de schermen’. 

BBB-redactie 
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TWINTIG VOORZETTEN  op ….            Ellen Assink 
 

We komen bij deze nieuwe versie van Twintig Voorzetten terecht in 
Stepelo. Waar op de boerderij van VenneGeit en zijn zus Anny hun 
buurman Robert Assink en zijn vrouw Ellen de intrek namen. Uiteraard 
na een grondige verbouwing van die boerderij, dat dan wel weer!  
Het was toch in de beginjaren ’90 een hele metamorfose vooraan bij de 
drie boerderijen aan de Derkingsweg in Stepelo. Waar bij de Keet, 
VenneGeit en ’n Huttert drie gemengde boerenbedrijven actief waren. 
Maar anno 2021 is alles anders. Boerderijen weg, omgeturnd tot ruime 
woonplekken waar jongeren gingen wonen. Tot zover die geschiedenis. 
 

Ellen Assink-Bokxem (47 jaar) 
kwam in eind negentig jaren in 
beeld bij Beckum. 
Waar haar ouders een tijdje in 
de Beukenhof woonden en 
haar moeder toentertijd ook 
een periode actief was bij de 
donderdagse damesgymploeg. 
Ellen ontpopte zich al snel tot 
een actief persoon in het 
culturele Beckumer gebeuren. 
En toen haar kinderen 
opgroeiden, drie dames wel te 
verstaan, was de liefde voor de 
sport snel geboren. Voor TVO 
handbal pakte Ellen een 
functie op in het jeugdbestuur. 
Sinds jaren verzorgt zij ook de 
trainingen voor de jeugd en is  
wekelijks leidster. 
 

Ellen in stoere wieleroutfit; veelzijdigheid troef! 
 

En dat werpt in dubbele zin zijn vruchten af. Want bij de prima 
presterende jeugd bevinden zich inmiddels ook hun talentvolle dochters 
die al ‘aan het grote werk ruiken’ en de TVO naam hoog houden. 
Alhoewel de corona momenteel nog steeds spelbreker is!. Momenteel 
heeft Ellen een bestuursfunctie bij TVO handbal als jeugdcoördinator. 
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Ook interessant; Ellen en Robert zijn geregeld supporter bij TVO 1 
voetbal en mogen graag zondagsmiddags bij de bekende 3e helft 
nakaarten aan de bar. Maar ook hier de laatste maanden helaas een 
corona pauze! 
We leggen ons oor te luister bij Ellen Assink, die zich aldus prima heeft 
ingewerkt in het Beckumer culturele en sportieve gebeuren.  
Hierbij de Twintig Voorzetten! 
 
Leeftijd/gezin/beroep/hobby’s: 
47 jaar oud. Getrouwd (ruim 20 jaar alweer) met Robert. Drie dochters: 
Linde, Jade en Janne.  
Geboren in Zuid-Afrika en als middelste dochter van drie heb ik daar een 
mooie jeugd gehad. Geen luxe, geen TV, maar wel elke dag mooi weer 
en geen stress. 
Ik heb het geluk dat ik van m’n hobby mijn beroep heb kunnen maken: 
gymdocent. Ik geef les aan jongens en meiden in het VMBO van 15 en 
16 jaar oud, in het super gezellige Oldenzaal. Heerlijke leeftijd die 
puberteit. Ze willen het zo graag zelf doen en hebben je dan af en toe 
ook zo hard nodig. De band die ik opbouw met de meeste leerlingen is 
heel waardevol….ik zou hier nog wel even over door kunnen praten, 
maar dat zal wel niet de bedoeling zijn….. 
Mijn hobby’s zijn sporten (hardlopen, zaalvoetballen, tennissen, 
handballen, etc….) eigenlijk vind ik alle sporten erg leuk, zolang het maar 
met gezellige mensen is. Ook ga ik graag uitdagingen aan, het liefst 
telkens iets nieuws. Of het nou leren breien is, 100km fietsen of op 
zwerftocht liftend met de twee jongste kids door de Achterhoek is, ik 
hou van uitdagingen. Ik ben een echte doener. Je maakt mij niet blij met 
een dik boek. 
 
De sportcarrière: 
Sport zit in m’n bloed denk ik. Als klein meisje begon ik met zwemles en 
gym, daarna volgden er nog vele andere sporten zoals judo, tennis en 
volleybal. Ook korfbal heb ik een tijdje met veel plezier gespeeld, totdat 
ik verplicht een rokje moest dragen…dat ging me een brug te ver. Het 
allerliefst ging ik op voetbal, maar dat mocht niet van m’n moeder. Ze 
was bang dat ik m’n benen zou breken. 
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Het hoogtepunt:  
Mijn hoogtepunt qua wedstrijdsport is promotieklasse bij volleybal. Dat 
voelt voor mij niet als hoogtepunt. Mijn hoogtepunt is toch wel alles wat 
ik in de loop der jaren binnen de verschillende sporten heb geleerd. Ik 
kan wel zeggen dat ik een echte allrounder ben, ik kan van alles een 
beetje. Daar wordt ik ook heel blij van. Ik hou van sporten, van rugby 
tot tafeltennis, van golfsurfen tot mountainbiken. 
  
Zelf nog actief met wedstrijdsport momenteel? 
Jazeker! Ik heb de eer mee te mogen handballen bij de recreanten van 
TVO. Wat een gezellig team! De derde helft liep gelijk gesmeerd, maar 
de eerste en tweede helft hebben me wel iets meer moeite gekost. Lastig 
spelletje, vooral het fysieke contact en die regels ( waar niemand zich 
aan houdt). Moet eerlijk zeggen dat het me wel twee seizoenen gekost 
heeft voordat ik me niet meer zo frustreerde aan de tegenstanders…. Ik 
kan niet zo goed tegen “valsspelen”…zal wel iets met m’n werk te maken 
hebben. 
 
Hoe kwam je zo in Beckum terecht?  
De boerderij van “Vennegeit” kwam te koop en volgens Robert was dat 
het mooiste plekje van Stepelo, ik zou m’n ogen niet kunnen geloven! 
Eenmaal een afspraak gemaakt voor een bezichtiging, waren we toch 
wel erg geschrokken van de staat waarin het huis verkeerde. Het huis 
stond inmiddels 3 jaar leeg, waarin een kwart van de pannen er af waren 
gewaaid, er uilen in de woonkamer woonden en de kelder half vol stond 
met water door een lekkende kraan…..compleet verwaarloosd! 
Toch de schouders eronder gezet en er nooit spijt van gehad. Het is 
inderdaad nog steeds het mooiste plekje van Stepelo. 
 

Volg je de prestaties van TVO sport in Beckum op de voet? 
Van de handbal en de voetbal wel. Altijd mooi om te horen als een team 
weer gewonnen heeft of zelfs kampioen wordt. Dat gun ik iedereen: een 
keer kampioen worden in je leven. Daar krijg je zo’n boost van…super 
leuk! 
 
TVO handbal draait kranig mee in de hoofdklasse, maar wat is met een 
krappe bezetting vd teams het toekomstperspectief? 
Tja…ik weet wel dat zolang je de teams enigszins op leeftijd rond kunt 
krijgen, dat mijn voorkeur heeft. Van andere verenigingen krijgen we 
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vaak te horen dat onze teams kei hard willen werken voor elkaar. Ze 
leren te roeien met de riemen die we hebben, waardoor er weinig 
verandert qua teamsamenstelling en er weinig onvrede heerst bij de 
speelsters. Maar als je geen teams meer rond kunt krijgen moet je toch 
samen gaan werken. Daar ontkom je niet aan. Dat zal niet lang meer 
duren helaas….. 
 
Gaan de dochters hierbij een rol in de hoofdmacht vervullen? 
Dat zou toch geweldig zijn als ze die kans zouden krijgen. Maar als zij 
zelf een andere keuze maken is dat natuurlijk ook goed. Sport moet leuk 
zijn op het niveau dat bij je past. Het lijkt me sowieso super leuk als ze 
uiteindelijk samen in 1 team zouden kunnen spelen, welk team dan ook, 
ook al is het maar voor 1 keer.  
 
Ontwikkelingen in Beckum rondom woningbouwplan baren menigeen 
zorgen. Hoe sta jij daarin? 
Als ik heel eerlijk ben heb ik niet super veel geduld. Als me iets te lang 
duurt haak ik af… dat punt heb ik al aardig bereikt. Het duurt me allemaal 
te lang en ik heb dan ook ontzettend veel respect voor die lieve mensen 
die er heel druk mee zijn, steeds weer opnieuw. Ik wou maar dat er nu 
eindelijk eens een plan op tafel komt en dat er gebouwd gaat worden. 
Maar blijkbaar kan dat niet…….. Ja, ik maak me wel zorgen. Was er maar 
iemand die een geniaal idee heeft….. 
 
Hoe kwalificeer je het totale zorg-voorzieningen-cultuur-school-sport-
aanbod in Beckum? Haal je bv. wekelijks nog een visje of stuk vlees op 
het kerkplein bij een vd kramen? 
Ik denk dat alles wat er is, ook echt goed voor elkaar is. De kwaliteit is 
hoog (genoeg) naar mijn mening, maar ik ben ook niet veeleisend. Je 
moet er toch zelf iets van maken. Er is veel diversiteit in Beckum, voor 
ieder wat wils qua cultuur en sport. We hebben een super mooi café, 
een gezellige school met een hele leuke locatie leidster, een grote 
sportzaal, een tip-top hybride veld, en hele fijne vrijwilligers. Ik ben 
totaal tevreden, maar vind het nog steeds jammer dat de bakker weg is  
Ik kan me voorstellen dat anderen misschien wel iets missen, maar ja, 
ik vind dat ook weer de charme van een dorp: “roeien met de riemen die 
we hebben”. En daar tevreden mee zijn, dat vergeten mensen weleens. 
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Vind jij het ook zo erg voor die corona ontkenners en oproerkraaiers, die 
veel te vaak de pers halen? 
Ik kan helemaal niet tegen mensen die altijd iets te zeuren hebben, die 
het altijd beter weten, negatievelingen. Geen wonder dat de wolf terug 
is in Nederland….komt door al dat gemekker. 
Ik zeg altijd maar (zoals Pipi Langkous ): “als je niks leuks te zeggen 
hebt, dan zeg je maar niks”.  
 
Wonen in Stepelo in ‘een oase van rust’ bevalt ons uitstekend: 
Helemaal waar. Ik zou nooit meer ergens anders naartoe willen…….tenzij 
we met de BBQ club samen in een senioren woning gaan als we oud en 
wijs zijn. Dat dan weer wel, hahaha 
 
Geef de goede volgorde: Na het wakker worden ga ik eerst 
toiletteren/radio aanzetten/ontbijt maken/krant lezen/hond uitlaten/(of 
anders): 
Eerst radio, ik moet het nieuws horen voordat ik ga werken, daarna 
toiletteren en aankleden, uitgebreid ontbijten, tanden poetsen en hup 
naar m’n werk. Helaas met de auto, omdat Oldenzaal voor mij net iets 
te ver is. 
   
De grootste bewondering heb ik voor… en de grootste hekel aan…: 
De grootste bewondering heb ik voor mijn meiden. Ik ben zo trots op ze. 
Ook nu in de Corona tijd. We zijn geregeld met het hele gezin aan het 
sporten in of buitenhuis, ze hebben altijd een goede werkhouding en zijn 
altijd te porren voor ludieke acties. Toppers. 
En een hekel heb ik aan zeurende mensen….maar dat had ik net al 
uitgelegd 
 
Beckum Beter Bekeken is een leuk maandblad, vooral voor ouderen, 
want de jeugd is meer voor de social media: 
Ja, dat klopt denk ik wel een beetje…….Maakt toch ook niks uit eigenlijk: 
als iemand de BBB leuk vindt leest hij/ zij het wel en anders niet, ook 
goed. Het gaat om datgeen dat erin staat, dat moet interessant zijn voor 
alle leeftijden. Misschien zou er een rubriek voor de pubers in kunnen?  
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Bord erwtensoep, stamppot, pasta, diner bij kaarslicht of Chinees: 
Geen diner bij kaarslicht, dan zie ik niet genoeg. Ik hou van veel licht, 
daar word ik blij van. Verder lust ik alle hierboven genoemde gerechten, 
heerlijk! 
 

Humor is Youp van ’t Hek, TV kantine, Finkers, Jochem Myer of Theo 
Maassen….: 
Ik vind ze allemaal heel grappig, lekkere droge humor, niet te moeilijk! 
Alleen Theo Maassen vind ik verschrikkelijk, niet mijn smaak. 
 

Ik zou wel eens een verre reis willen maken naar… omdat… 
Poeh….daar zit ikzelf ook al een hele tijd over na te denken…misschien 
heeft iemand een tip voor me? 
Ik heb dus al veel van Zuid- en Oost Afrika gezien, ben een jaar in 
Australië en Nieuw Zeeland wezen backpacken, America en Canada 
samen met Robert geweest en natuurlijk de Alpen vaak bezocht……..Zuid 
Amerika lijkt me wel wat, of Alaska…. 
 

Ze kunnen me ’s nachts wakker maken voor: 
Nee alsjeblieft niet! Laat mij maar lekker slapen. En als ik dan toch 
wakker moet worden om een van de meiden op te halen, dan ga ik in 
pyjama (hahaha), zodat ik daarna zo snel mogelijk weer terug m’n bed 
in kan. 
 
Blessuretijd; een laatste boodschap:  
Ik hoop dat ik jullie allen binnenkort weer mag ontmoeten, gezellig 
dansen op de dansvloer en samen een biertje drinken. Ik kan niet 
wachten! 
 
Zo zie je maar weer, gewoon even bij een in Zuid-Afrika geboortige en 
in Stepelo wonende jonge dame aan de bel trekken voor Twintig 
Voorzetten en je kunt zo 6 pagina’s vullen! ‘Als het te lang wordt, mag 
je best inkorten’, stelde Ellen. Maar de 6 pagina’s geven onverkort een 
mooi, spontaan en origineel verhaal weer van de veelzijdige super 
actieve Beckumse plaatsgenoot. Vooral niet moeilijk doen! 
                                                                                      Jan Ottink 
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‘We moesten toch hoognodig 
water hebben?’ 

 

Nou dat kregen we en niet zo’n klein beetje ook. Met zo tegen 
het scheiden van de maand januari overvolle beken, 
ondergelopen weilanden, sloten en ook; doordrenkte 
sportvelden. (Wat nu natuurlijk geen probleem is want er wordt 
in deze kommervolle tijden niet in competities gesport!).  
 

Afijn, het waren dagen, dat een dikke wolkenlaag ons gebied continu in 
de sombere greep hield en miezerregen, motregen en buien afwisselend 
het weerbeeld bepaalden. Met begin februari zelfs nog een vleugje 
winter en vorst! Die hausse, lees overstelping van continue regenval 
resulteerde in oa. een volle pastorievijver, half met-water-blank-staand 
handbalveld en de Hagmolenbeek, die op bepaalde plaatsen ver buiten 
de oevers was getreden.  (Trouwens een mooi imposant gezicht!). 
Waar de laatste jaren droogterecords werden gevestigd in de zomers en 
een klaagzang over verdorde bossen, leegstaande beken en sloten- 
alsmede verdroogde sportvelden die om water schreeuwden - 
overheerste. In die perioden kwamen dan weer de waterhuishouden 
kenners in beeld. Met die allesomvattende oplossing: ‘We moeten ernaar 
toe om het water beter vast te houden’. En werden er gewichtige 
referaten gehouden op welke wijze overtollig regenwater langer in de 
natuur vastgehouden kon worden om in droogteperioden bepaalde 
gebieden dan weer te besproeien. Sympathieke initiatieven weliswaar, 
maar in praktische zin vaak met (te) weinig effect. Want water laat zich 
niet zomaar sturen. En lokaal een systeem bedenken om via een beetje 
ophogen, meertjes en stromingen aanleggen tbv. reserve waterbassins 
voor droge tijden zetten nauwelijks zoden aan de dijk. “Water löp woar’t 
leeg is”, ja, ja. 
 
Het meanderen van beken deed ook opgeld. Niet meer die strakke 
beken, waarbij het water feitelijk ongehinderd aan en af stroomt. Maar 
meer de natuurlijke lijn volgen met bochten, hier en  daar versmallingen 
en verbreding van de oevers. Zodat ook meer ruimte komt voor alle 
soorten van (wild)begroeiing en nieuw dierlijk leven. Met die opdracht 
zou het evenwicht hersteld worden. Tot welzijn van mens en natuur.  
Maar die natuur is ook grillig en ongrijpbaar. Maar toen kwam de winter! 
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En toen kwam de winter… 

Nederland veerde op 4 februari. Alle weersvoorspellers, van (wijlen) Jan 
Pelleboer tot Piet Paulusma (bij wijze van spreken) waren lyrisch. Het 
komt eraan; de vorst, ijzel, sneeuw, ijzige windvlagen en ijs. En 
inderdaad, in de nacht van  6 op  7 februari werd dit bewaarheid en hoe! 
Hevige koorts heerste er vervolgens in Nederland, waarbij zelfs de 
politiek bijna ten onder ging onder de massale druk om weer een 
mogelijke Elfstedentocht te mogen organiseren. Terwijl het net twee 
nachtjes gevroren had!. 
En na een kleine week van schaatspret was vervolgens door de invallende dooi 

de temperatuur al ‘richting lente’ met 12 a 18 graden. En werden we even 
verrast door het verbod op de Avondklok wat een halve dag later weer werd 

herroepen…. Ook dat nog! 

                                                                            Column van Knitto 

DANKBETUIGING 
Het is ruim 3 maand geleden dat onze lieve Cas ons volkomen 
onverwacht heeft verlaten. We staan voor raadsels die tot op de dag van 
vandaag niet zijn opgelost en die helaas ook niet meer opgelost zullen 

worden. Zijn gemis is enorm en we 
gaan met Cas in onze gedachten 
verder. En ditzelfde gevoel beleven 
ook de vele vrienden, familie en 
bekenden van Cas en ons. We 
vonden het heel bijzonder dat Cas de 
laatste dagen dichtbij ons in ‘t 
Proggiehoes mocht zijn. Het geeft 
maar weer eens aan wat de im-
materiële waarde van zo’n gemeen-
schapshuis en haar vrijwilligers in 
Beckum is. 
Het is voor ons onmogelijk iedereen 
persoonlijk te bedanken, daarom dit 
dankbericht. De gesprekken en mo-
menten hebben ons goed gedaan en 

doen dat nog steeds. We hebben ongelofelijk veel steun, bezoeken, 
brieven, apps, kaarten, bloemen, attenties etc. ontvangen.  
Hartelijk dank daarvoor ! 
                           Sabine-Rob-Stef-Thijn-Charlotte en Stan ten Vregelaar. 
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LUK AKKEFIETJES 

 
Hee zat veur de televisie te kiek’n, wa’n uur laank an één stuk. En ik heb 
‘t oawer GloepFrits. Hee keek noar zonne kwis woarvan ie rechtewoard 
d’r wa  elken dag met wo’dt dood egooid.  Kwebbel’n en zeemel’n met 
van dee verwèѐne hittepetit’n en kweste. En vroag’n dee’d ze op de 
kleuterschoole nog good könt beantwoard’n. Keal nog is ne moale, wat 
leug-bie-de-groond goedkoop vermaak. Doar zol’n de sproal’n in ne vol’n 
kassenboom zich nog veur schaam’n en nig an metdoon. Dat zol’n ze 
nig. Frits veel hoaste in sloap. 
 
Mer ton zagge ’n programma, woarin twee leu mekaar veur’t eas 
temeute komt in’ café. Luk kuiern, luk et’n en dreenk’n. Meka strak in de 
oong kiek’n enne vlak veur de kennismaking; hoo zöt hee of zee d’roet?  
Ie wet dat vaste nog wa van vrooger, net as op ne markt. ’n Soart 
keuring; vleeskeuring wal te verstoan. Keumpt mie te passe? Wat he’k 
er veur oawer? Inschat’n wat oe wead is, goaj koop’n, dooj’n bod? Met 
as oetѐѐndeluke oetkomst; zolt wie met meka verdan goan veur ne 
volgende stap noar ne reelaatsie um op enig monumeent later de bil’n 
bij meka te smijten? 
Het programma wön Feurst deet neumd. De kandidaat’n waar’n 
ooldere en jongere leu, dee dus an meka koppelt wön, of nig natuurluk. 
Meka beloer’n, an meka roek’n, an ne tioafel teengoawer meka proat’n 
en ne teelder vol et’n, smak’n an’ butje, neus snüt’n. En woaroawer ze 
meka het ei oet’ gat vroong. Dat gung zo’n betje as volgt; 
 
Hee; ‘wat doo jij vüür de kost?’ Zee; ‘ik bun verpleegster bie ne 
bejaardencentrale, dat beunk’. 
Hee wear; ‘mut jij dan ok snag’s mangs warken?’ Zee (betje zoer lachend 
en nog is ne kear de heure oet de oong striekend); ‘mangs wa, mangs 
nig’. Zee gung verdan; ‘heeft jij al eader ne verkearing gehad?’ Hee keek 
luk ondeugend, lach’n as ne boer woarbie de kies’n waa’rn ontstok’n en 
kwam d’r ealuk veur oet. ‘Och ik heb wal is ’n pa kear brommers ekek’n 
in düster, mer dat wol wijders nig vlott’n.’ Hee droonk nog is ne fleenk’n 
slok oet zien glas voesel, har ’n fitje zweet op ’t vüürheufd stoan en gung 
in’aanval. ‘Mot jij mie efkes  vertel’n, woerumme heppie zo’n jurkje 
angetrokken met zonne deep’n bloot’n hals?’ Zee kreeg ’n kleurtje as van 
‘n leups vulleke en dear bescheet; ‘och, ik dache dat jij dat wal zol 
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accedea’n en doarbij, ik har ok nog wa een stemmig maantelpekske um 
an te trek’n mer dat lig nog bij de stomerije, dat döt.’  
Noa een uurke had’n ze ’t ett’n op, hee schraap’n teelder efkes met de 
vorke en völ lawaai good leug en leet ne vette oonderdrukte boer asoffe 
zeng wol, noe is’t mooi wes. Volngs de regels gung ze ton bѐѐre noast 
meka op ne stool zit’n (met’n scharm d’r tuske) met’n romantisch rood 
hart op de achtergroond.  
GloepFrits was naa beniejd hoo disse Feurst Deet zol ofloop’n en of ter 
van wearskaant’n ne vlamme was goan braa’n. Zo dus; Hee keek heur 
an met ne blik van; ‘t is mooi ewes, ik heb de langste tied hier zet’n en 
zea ofgemet’n; ‘mieduch, daw’t hier ma bie mot loat’n’. Zee haal’n 
opgeluch oadem en lispel’n deur’t glaas’n scharm; ‘ie haalt mie de weure 
oet de moond’. En vót waar’n ze….                                                                                                   
                                                                                  HekselmesienHarry  
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HOERA!!! WE ZIJN WEER OPEN. Gelukkig ! 
 

IKC De Bleek is weer open. Gelukkig. En op t moment van 
opening op 8 februari gooide de sneeuw al onze plannen voor 
de heropening in duigen. Wat een tegenvaller was dat zeg.  
 

Gelukkig was het op dat moment de sneeuw, niet wetende dat een week 
later op de maandag weer de boel op slot zou gaan i.v.m. code Rood op 
ijzel en gladheid. 
De kinderen waren allemaal super blij dat ze weer naar school mochten. 
Eigenlijk was en is iedereen super blij dat ze weer kinderen om zich heen 
hebben. We pakken de draad in school op daar waar we met de online 
lessen gebleven waren. Het belangrijkste is dat de kinderen zich weer 
fijn en veilig in school voelen in deze gekke tijd. Een mooie plek om 
samen te zijn om plezier te hebben en natuurlijk om ook samen verder 
te leren.  
Onderwijs is leren van en met elkaar, in elkaar nabijheid. Een hele 
prettige bijkomstigheid is natuurlijk dat er een flink pak sneeuw was 
gevallen. Wat een plezier hebben we gehad. Lekker buiten spelen met 
de slee, sneeuw en in een heerlijk zonnetje.  

 
 
Nu is het alweer vakantie. Even een moment van rust en leuke dingen 
doen in de eigen omgeving, in Nederland. Ook hebben wij ieder gezin 
een vogelhuisje meegegeven. De ouderraad heeft dit verzorgd. Een paar 
vaders zijn druk bezig geweest om de huisjes voor te bereiden zodat er 
alleen maar een bouwpakket in elkaar hoeft worden gezet. Op school 
gaan we de in elkaar gezette vogelhuisjes schilderen. Daarna ophangen 
in de bomen rondom school. En kleine actie in verband met het bouwen 
in Beckum en natuurlijk hopelijk ook goed tegen de processierupsen.  
Hartelijke groet namens alle kinderen,  
juffen en meneren van IKC De Bleek.  
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Winterpret in beeld. Dat was lang geleden! 
Ouderwets op de Potsplas ijshockey spelen en 

schaatsen 

 
Foto’s Pots Plas van  Leon Mentink 
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Schaatsen, fraaie  
sneeuwpoppen 
fabriceren, sleetje 
rijden, meters 
sneeuw schuiven, 
prachtige 
wintertaferelen in 
beeld. Het kon niet op de 1e helft van februari 2021 
(foto’s facebook en Hugo Asbroek) 

 

 
Oprit naar Hennie van de Wilms in winterse sferen (foto Marga Wijlens) 
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Ook op de Bleek leefden de kinderen zich uit 
MET DE SLEETJES DE HELLING AF! 
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Prachtige persoonlijke ervaringen met Jan Wijlens 
Opgetekend door Martin Waanders 
 

Beste Jan, 
 

Er al lang(er) mee rondlopen om over jou iets te schrijven en 
het vervolgens alsmaar op te schuiven is denk ik menigeen niet 
vreemd. Voor de familie zet ik wel eens vaker wat op papier. 
Voor mij is het dan ook bijzonder om dat nu voor iemand buiten 
de familie te doen. 

Jan daar ga je dan: 
Jij hebt in mijn jonge leven achteraf bekeken veel betekend. 
Heeft natuurlijk alles te maken met TVO. Ik als vroege liefhebber 
van het spelletje en jij met liefde voor TVO in al haar facetten. 
Als tieners schilderden Frank Appelman en ik al de doelen en hoe 
mooi is het, dat we dat als onderhoudsploeg zoveel jaar later nog 
steeds doen. Met jou als mentor, opdrachtgever, controleur zeg 
maar criticus (om het maar even extra aan te zetten). Inderdaad 
vaak kritisch gebleven, maar altijd met de beste intentie, wat de 
voortgang ten goede kwam. 
 
Het begon al eerder omdat jij je als onderwijzer ook hard maakte 
voor het organiseren van schoolvoetbaltoernooien. Je merkt wel 
dat TVO als een rode draad door mijn verhaal gaat. 
Kampioenschappen 1976 en 1977: op de fiets langs de cafés in 
de omgeving met voorafgaand een bezoek aan onze sponsor 
‘sportzaak Henk ter Avest’ in Haaksbergen. Met mijn kameraden 
gingen we je later ook bezoeken, op meerdere locaties waar jij 
hebt gewoond. Gezellig biertjes drinken in de berging in Groenlo. 
Jij dronk zelf geen alcohol maar vaak jus d’orange of te wel 
sinaasappelsap volgens mij. Kan me nog een weekend 
herinneren dat we de kratten leegdronken en bleven 
overnachten. De zondag erop moesten enkelen nog voetballen 
tegen Stepelo. Ondergetekende is alleen achtergebleven in 
Groenlo omdat ik, na de vele biertjes en resten uit een 
cognacfles, niet meer in beweging was te krijgen. Ben er later 
nooit meer zo slecht aan toe geweest als toen. Je leert overal van 
zullen we maar zeggen! 
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Bij jou en TVO (bestuur) denk ik ook meteen aan Hennie Morsink, 
Anton ten Dam, Johan Pot, Tiens Ottink en vele anderen. Aan de 
hoofdtrainers zoals Jan Hofman, Gerrit Postma maar ook aan 
Eddie Drenth, Henk Eijsink, Jan Ottink en zovelen die horen bij 
TVO. 
 
Wat heb jij veel voor Beckum betekend zeker in jouw jongere 
jaren. Ook je politieke invloed, moet groot geweest zijn, vooral 
richting de gemeente Hengelo. Daarnaast was je als        
voorzitter een voorbeeld voor andere voetbalclubs. 
Herinneringen aan vroeger: 
Van horen zeggen en van foto’s van mijn broer Frans zijn de 
vakanties die jij samen met Eddy Drenth, Bennie Wienk, Herman 
Jannink, jouw broers Hennie en Theo en anderen hebt genoten 
in Cochem, Bernkastel en andere steden aan de Moezel in 
Duitsland. Maar ook in het plaatsje Klimmen nabij Valkenburg. 
Jullie waren ongemerkt ons voorbeeld, dat was wel duidelijk. 
Ook wij gingen met de kameraden naar de Moezel voor de 
wijnfeesten en waren welkom bij ‘Moeke’ in Klimmen. Ook wij 
dronken daar geen appelsap ……. 
 
Waarom ik nu afdwaal naar dit soort persoonlijke verhalen is me 
ook niet helemaal duidelijk maar indirect heeft het toch met jou 
te maken. Eerlijk gezegd vind ik het ook wel fijn om Frans in 
herinnering te roepen. Door hem heb ik ook ervaren dat plezier 
maken heel belangrijk is. 
Terug naar het nu. Ons contact is weer ontstaan doordat ik ook 
ging klussen op de maandagen. Door je persoonlijk benadering 
wist je me over te halen. Net als vroeger nam je ook nu direct 
contact op, omdat je had gehoord dat ik beschikbaar was. 
Delegeren is niet je sterkste punt en dat heeft zo z’n nadelen 
maar evengoed voordelen. Veel is daar wel over gezegd, maar 
jouw intenties daar gaat het volgens mij toch om en daar 
herken ik me wel in. 
 
Je hebt altijd in belang van de gemeenschap gehandeld en nooit 
uit eigenbelang. Dat mag best wel eens gezegd worden. Dus 
steek deze maar in je zak. Ik kan gerust zeggen dat jouw hele 
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leven daarop is gebaseerd. Geld en luxe hebben nooit een rol 
gepeeld. Je kunt met weinig toe. 
Het doet pijn dat we elkaar door de corona het afgelopen jaar 
weinig hebben gezien. Eigenlijk had ik dit schrijven moeten 
beginnen met de vraag: Hoe gaat het nu met je? 
Laatste keer antwoordde je met; niet zo best!! 
 

Nu de verhuisdatum in zicht komt wil ik je bij deze een mooie tijd 
toewensen samen met Sigita en haar familie in Litouwen. Beetje 
afscheid nemen dan toch maar. Hoewel er tegenwoordig via 
sociale media veel mogelijk is. Dus Jan, TVO blijven volgen, maar 
dat is vanzelfsprekend. 
Jan bedankt voor alles, ook namens Trudie en hele familie 
Waanders.                                                                  Martin  

                                                                                
 
 

 

Schoolvoetbalkampioen 1967 
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Quiz dé là lôckdôwn 
JEUGDRAAD BECKUM TIMMERT AAN DE WEG! 
 
Vrijdag 8 januari 2021 hadden wij met de Jeugdraad Beckum 
een pubquiz georganiseerd: Quiz dé là lôckdôwn. Het was een 
quiz die geheel coronaproef georganiseerd was.  
 
We zouden het eerst via een online stream doen, maar het mocht 
natuurlijk niet gelijk goed gaan. Gelukkig was onze technische dienst 
aanwezig, Gijs te Lintelo en Thijs ter Bekke, en die hebben ervoor 
gezorgd dat we – een uur later dan verwacht – toch met de quiz konden 
beginnen. In totaal ongeveer 100 deelnemers, verdeeld over 32 
groepen.  
 
Voordat de quiz begon hebben we alle deelnemers een pakket gegeven. 
Ze konden kiezen tussen een bier, wijn (gesponsord door Wineable) of 
fris pakket. In alle pakketten zaten ook nog snacks en 
verrassingsdrankjes waar vragen over kwamen in de quiz. De quiz zelf 
had 5 rondes: muziek, drank, internet gekkies, foto’s en nog een 
muziekronde. Tussen alle rondes door werden de antwoorden 
gecontroleerd door onze fantastische leden: Megan, Rowin, Meike en 
Stijn. Dankzij hun konden we snel verder met de quiz en konden de 
winnaars snel bekend gemaakt worden.  
 
Ons volgende evenement staat ook al weer op het programma! Zondag 
28 februari: Tour du Lockdown. Een toertocht voor jong én oud door het 
Twentse landschap, met tussendoor eten en drinken.  
Voor meer informatie kan je altijd kijken op onze facebook-
pagina: Jeugdraad Beckum. Tot dan!! 

 
Uit het oog, maar niet uit het hart! 
 

Dat moet de conclusie zijn naar aanleiding van de gemaakte opmerking 
in de vorige BBB. Het ging over het kerkhof, over oude graven en grafjes, 
die er nogal verkommerd bijliggen, aangetast door de tand des tijds. 
Maar dat dan ook geen aandacht meer zou zijn van familieleden voor al 
die oude graven en grafjes, is een misvatting. Schreef een betrokken 
Beckumse, lees maar mee! 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 43, nummer 2 2021 
pagina 26 

“Hiermee doe je ouders – ja moeder leeft nog steeds – zussen ,broers 
,neefjes en nichtjes verdriet. Toen de grafjes een tijdje terug werden 
vernield was iedereen verontwaardigd in Beckum. Van de graven blijf je 
af. Je moet weten dat mijn kinderen elk jaar nog menigmaal een klein 
viooltje of narcis naar het graf brengen, naar een oom die ze nooit 
gekend hebben. Ik ook niet. Maar ze zijn niet uit ons hart”.  
Zo is de realiteit en respect daarvoor. Vandaar deze rectificatie!!!                                                                                                             
BBB redactie 

 

PERSOONLIJK 

dankbetuiging 

Wij willen iedereen ontzettend bedanken voor de vele kaarten, 

prachtige bloemen, lieve woorden en overige blijk van 

medeleven die we hebben mogen ontvangen tijdens het 

ziekbed en na het overlijden van mijn lieve vrouw, 

(schoon)moeder en oma 

WILLIE WIJLENS 

We zijn hiervan erg onder de indruk en het doet ons enorm 

goed. BEDANKT!! 

                                                                Fam. Wijlens 

  

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
De  nieuwe viskraam van Said op het kerkplein, nu ook met patat etc. 
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Pitamientjes….. de jeugd aan het woord!  

In deze BBB dit keer Anna Huereman aan het woord. Anna laat op de foto haar 
favoriete plek in of om de school zien, voor het digibord. Veel leesplezier.  
 

Stel je eens voor; naam – leeftijd – welke groep:  

Anna Huereman -9 jaar- groep 6 

Hoe ga jij meestal naar school, en moet je ver?  
Met de auto, papa brengt mij samen met mijn broertje Lucas. Ik ga ook weleens 

lopend.  
In welk vak ben je heel erg goed op school? 

Weet ik zo niet. Hier moet ik even goed over nadenken. Eigenlijk kan ik alles 

wel goed. Het leukste vind ik rekenen.  
Wat wil je later worden?  

Ik weet wel dat ik later geen prinses wil worden. Want dan moet je netjes zijn.  
Welke hobby’s heb je? 

Gitaar spelen, karate en handballen. We hebben bij de handbal nog geen vaste 
plekken. Keepen vind ik wel leuk.  

Wat is jouw lievelingseten?  

Patat met ketchup dat vind ik heerlijk.  
Hoe ziet jouw slaapkamer eruit? 

Een hoogslaper en een bureau. De muren zijn gewoon wit.  
Wil je zelf nog iets vertellen? 

Wij hebben om ons huis een heel groot bos. Hier speel ik vaak in omdat er veel 

dingen zijn om mee te spelen. Zoals een hangmat en een trampoline. Het bos 
was mooi in de sneeuw, je kon er alleen niet met een slee van een heuveltje af 

of zo. Er liggen veel takken.  
Wat vind jij van corona?  

Super stom. Ik heb er geen zin meer in.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dank je wel Anna voor dit leuke gesprek. Wij hebben jou iets beter leren kennen.! 
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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. 
 
 
 

Datumbank 
 

20 febr. Oud Papier 
20 maart Oud Papier 
17 april 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. 
 

 

mailto:r.jannink1@kpnplanet.nl
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Nieuws van de OVBO (Ondernemers Vereniging 
Beckum en Oele) 
 

BESTUURSLEDEN ON TOUR......  

Voor een aantal van onze leden hakt de crisis er al een hele tijd 
behoorlijk in. Zware tijden voor velen van ons. En het eind is nog 
niet in zicht. 
Het is deze maand een jaar geleden dat we voor het laatst bij elkaar 
zijn geweest. Om op afstand toch weer even bij elkaar te zijn heeft 
het bestuur gemeend om alle leden te verrassen met een heerlijk 

borrelpakketje.  
 
Op deze manier toch heel even samen. We kijken allemaal 
uit naar 'betere tijden'. 
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Het Ossennieuws….De Partij van de Os 
 

Het is bijna verkiezingstijd! Tijd om je stem uit te brengen. Tijd om naar de 

bassischool te gaan om daar de medewerkers van het stemloket als een soort 
jury van The Voice of Holland te zien zitten met onder andere de altijd 

goedlachse Jorn van Laar. Je zou denken dat we met Bernadette Morskieft van 

het CDA goed vertegenwoordigd zijn in de (regionale) politiek maar volgens ons 
kan het nog beter!  
 

De sportredactie van het Ossennieuws had, nu er weinig te beleven valt op 

sportief gebied in Beckum, wel wat tijd over en heeft ons plan van aanpak 
geschreven. Aangezien de VVD niet met de PVV en FvD wil samenwerken, links 

niet met rechts samen wil werken en de Partij van de Dieren niet wil 

samenwerken met Circus Renz doen wij het even helemaal anders. Wij willen 
namelijk met iedereen wel samenwerken zoals het maar gaat zoals wij willen. 

Onze standpunten vraag je? Meer geld, minder werken. Gratis bier op zon- en 
feestdagen. Woningbouw op zowel veld 3 als aan de Wolfkaterweg. Één keer in 

de maand gratis vis van Saïd. 

Dat laatste hadden we al voor elkaar gekregen dus de rest moet ook binnen 
een jaar te realiseren zijn. Ik zou zeggen stem op de Partij van de Os want ons 

land kan wel een wat Trumpiaans regime gebruiken. Make the Netherlands 
great again. Grab them by the Ossy. Nu alleen nog hopen dat niemand onze 

appgroep leest….                                                          Team Ossennieuws 
 
 
 

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING EN  
OORKONDE VAN TVO VOOR JAN WIJLENS 
Een bijzondere gebeurtenis aan de Mozartstraat in Haaksbergen op 
vrijdag 19 februari. Waar eerst burgemeester Welten ‘op de koffie kwam’ 
en Jan Wijlens ridderde als lid in de Orde van Oranje Nassau vanwege 
tientallen jaren bijzondere verdiensten op sociaal, onderwijs en sportief 
gebied in de kring Haaksbergen en Beckum. En vervolgens was TVO aan 
de beurt met het uitreiken van een Oorkonde en geldbedrag, dat door 
diverse TVOers was gedoneerd. ‘Jan was ruim 50 jaar in touw voor de 
Beckumer sportvereniging. Na een 24 jarig voorzitterschap heeft hij tal 
van functies vervuld bij TVO en had altijd het beste voor met TVO’. Die 
Oorkonde werd vergezeld met een persoonlijke brief van Martin 
Waanders, die ook de grote betrokkenheid van Wijlens memoreerde; 
‘onder alle omstandigheden zichzelf wegcijferen in het TVO belang’. (zie 
deze brief ook elders in deze BBB). 
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Aanleiding voor deze huldigingen en loftuitingen (mét een t ja!) was 
natuurlijk het vertrek op 27 februari van Jan Wijlens met Sigita naar 
Litouwen waar Sigita wordt verenigd met haar ouders, kinderen en 2 
kleinkinderen. (Zus Ria Wijlens had het draaiboek voor de huldigingen 
trouwens mooi in elkaar gezet).  
Het was ivm. coronaregels en avondklok (minimale vertegenwoordiging) 
een memorabel samenzijn. Vreugde, trots, soms emotioneel, verwarrend 
en dankbaar. Maar ook zo definitief! 
 ‘Namens heel TVO; Jan en Sigita, veel geluk en het ga jullie goed!’                                                                                                                 
Jan Ottink 
 

 
Een trotse Jan Wijlens kreeg Koninklijk lintje opgespeld en oorkonde uitgereikt 
 

 
                              Hier samen met echtgenote Sigita (boven) en zus Ria 
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Jan Ottink ontving een door Jan Wijlens ontworpen oorkonde;  

sportieve hoogtepunten in de historie van TVO 

 
 

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…. 

Er is nog net ruimte voor een terugblik op de rumoerige maand februari 
waarin de Nederlandse politiek zich al nadrukkelijk richt op de komende 
verkiezingen, Baudet snel boos werd, Hoekstra een scheve schaats reed, 
Wilders in elk debat er vol ingaat met grove aantijgingen en ineens hoor 
je zaterdagavond dat Stegeman moet vertrekken bij PEC Zwolle, want 
hij had teveel krasjes opgelopen en in Beckum…werd zaterdag jl. weer 
massaal oud papier aangeleverd – zelfs moest Harrie ten Dam met een 
kraan ‘ruimte in de container maken’ – en doet de lente zijn entree…. 
 


