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

TELEFOONNUMMERS en E-MAILS REDACTIELEDEN 
Info teksten en    074-3676435; @. janottink@home.nl en 
kopij inzending   06-53460686, bfm_morskieft@hotmail.com  
Info en opgave foto’s  074-3676430; @. r.jannink1@kpnplanet.nl 
Opmaak/info 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 2022 OP; 
26 jan, 23 feb, 23 mrt, 20 apr, 25 mei, 29 jun, 21 sep, 26 okt, 23 nov, 21 dec. 
Inleveren kopij uiterlijk een week vóór de uitgave! 

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

44…………….……………………………. 1 
 

Laatste Week Nieuws 
Er gebeurd veel de laatste dagen met de nationale discussie rondom 
corona, waar verdere versoepelingen er waarschijnlijk aankomen. En we 
overspoeld worden met terechte reacties inzake wangedrag van tv 
sterren bij ‘vermaak-programma’s’  als The Voice. Dichterbij huis komen 
weer reacties los omtrent de woningbouwplannen voor Beckum. Op 
social media worden weer eens de voors - en ook de tegens breed 
uitgemeten en dat doet afbreuk aan de solidariteit die hierbij toch 
gevraagd wordt om bouwen in Beckum zo spoedig mogelijk te maken. 
Hoe dan ook Beckum Beter Bekeken Boeit elke maand weer…. 
 
Nog steeds is momenteel ongewis wanneer de voetbal-handbal 
amateurcompetities een complete herstart krijgen. De bond dringt erop 
aan om die herstart in het eerste februariweekend te realiseren. Al dan 
niet beperkt, en zonder publiek? Hoe dan ook, bij TVO snakken de 
spelers/ speelsters naar hervatting van de competities ! 
 
De stichting Druk voor Beckum heeft vorige week vergaderd. De BBB 
redactie krijgt dit jaar aanvulling van een zg. schrijverspool, bemand 
door een aantal personen, ‘die vlot met de pen zijn’. En periodiek, bij 
toerbeurt een maandelijkse bijdrage leveren aan de inhoud van BBB. 
Over allerhande zaken, die de Beckumer lezer zal raken. Wellicht de 
volgende maand al een eerste bijdrage van het te vormen 
schrijverscollectief ihkv. nieuw bloed, nieuwe ideeën. En met het 
kantoorbedrijf Ricoh volgt overleg om de contracten betreffende het 
kopieerapparaat en de vouw/bindmachine te herzien. Wellicht is er 
financieel voordeel voor ons te behalen! 
 
DE VOLGENDE BBB VERSCHIJNT WOENSDAG 23 FEBRUARI 2022 
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Wat U Leest In Deze Januari BBB 
 
 

• AFNAME VERKEER HAAKSBERGERSTRAAT 
• REANIMATIECURSUS; MEER DAN REANIMEREN 
• IN MEMORIAM: MARIETTE WAANDERS-MENKEHORST 
• WORDT BBB MISBRUIKT IN DE POLITIEK? 
• HET OMGEVINGSPROGRAMMA, extra toelichting 
• DE LAATSTE KERSTVIERING IN ONZE KERK 
• WAT DOEN WE MET DE SPULLEN? 
• TRAINERSNIEUWS VOETBAL EN HANDBAL 
• OSSENNIEUWS BECKUM 
• 20 VOORZETTEN OP… HENNIE ASSINK 
• VIERINGEN BLASIUSKERK 
• NOSTALGIE BECKUM 
• BECKUMER OSSENS: OPSTAPAVOND PRINS HUGO 

• …NIEUW… 
• OLIEBOLLENVERSLAG 

• NIEUWE DIRECTEUR IKC DE BLEEK 
• DE JEUGD AAN HET WOORD: EVA HORSTINK 
• VIER JAAR RAADSLID 

• ONZEKERHEID IN 2022 
• GEZONDHEIDSCENTRUM OPENINGSTIJDEN 
• DATUMBANK 
• LUK AKKEFIETJES 
• BREAKING NEWS, WE MOGEN WEER… 
• HET OVBO BESTUUR ‘VAN HET EERSTE UUR’ 
• DEZE MAAND IN EEN VOLZIN 
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Afname verkeer Haaksbergerstraat 
De opening van de N18 en de coronapandemie zorgen ervoor dat de 
verkeersdrukte op de Haaksbergerstraat is afgenomen. De gemeente 
Hengelo verwacht dat het aantal nog verder gaat dalen. Metingen in 
2020 en 2021 waren jaren waarin men veel thuiswerkte en daardoor 
minder woon-werkverkeer was.  
 

Voor de opening van de N18 reden er 2400 vrachtwagens en 17.000 
auto’s per etmaal door Beckum. In 2019 daalde dit naar 1300 
vrachtwagens en 11.000 auto’s. De metingen in 2020 en 2021 geven 
aan dat de aantallen verder gezakt zijn: 1250 vrachtwagens en 10.000 
auto’s.  
 

Dus minder verkeer en minder uitstoot. Op 2024 staat het onderhoud 
door de provincie aan de Haaksbergerstraat op de planning. Daarin 
wordt ook meegenomen dat de N739 minder verkeer te verwerken 
krijgt.  

 

 
(Afbeelding Pinterest cartoon) 
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Reanimatiecursus, meer dan reanimeren alleen 
Afgelopen februari moest ik mijn broer reanimeren. Een ervaring die je 
nooit meer vergeet. Een situatie waar je in belandt, er niet gevraagd 
wordt of je kunt reanimeren en of je weet wat je doen moet. Gelukkig 
ben ik door Hart voor Oele opgeleid en wist ik wat me te doen stond.  
 
Samen met mijn kameraad en mijn vrouw zijn de eerste handelingen 
verricht en is 112 gebeld. Binnen een mum van tijd stond het hele erf 
vol met hulpverleners; Ambulance en Brandweer maar ook 
burgerhulpverleners. Noabers die helpen met reanimeren en andere 
zaken: het wegwijzen van de professionele hulp, troosten van 
familieleden en het opvangen van kinderen. 
 
Na de succesvolle reanimatie is Mathijs met hartslag en ademhaling naar 
het MST gebracht. Familie is meegereisd naar het ziekenhuis en 
achtergebleven aanwezigen hebben kinderen opgevangen en vee 
gevoerd.  
 
Na een periode van twee weken is Mathijs alsnog overleden, een groot 
gemis. Wel kan ik me troosten aan het feit dat er juist gehandeld is en 
dat het aan de hulpverlening niet heeft gelegen. Het is erg fijn dat samen 
met mij zoveel mensen aangemeld zijn bij Hartslag.nu temeer omdat er 
zoveel zaken meer te doen zijn dan alleen reanimeren. 

Thomas 

 
IN MEMORIAM 

Het bericht dat Mariëtte Waanders-Menkehorst op 27 december 
2021 veel te vroeg is overleden op 56-jarige leeftijd, was een schok voor 
velen die haar gekend hebben. Zij was een warme enthousiaste 
persoonlijkheid die vele jaren met veel toewijding dirigente was van het 
koor Spirit en het Pablo koor. Zij zal een grote leegte achterlaten voor 
de kerkgenootschappen in onze regio en specifiek de Beckumer 
parochie. 
 

Ik geloof, ik geloof, ik geloof in jou en mij  
was een toepasselijke lijfspreuk zoals die door de koren werd 
uitgesproken. Veel sterkte voor alle nabestaanden. 
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De grote verwarring! 

Wordt BBB misbruikt in de politiek? 

Zet je maar schrap, want hier neemt de fantasie de vrije loop. De 
verwarring heerst in politiek Nederland, waar BBB staat voor 
BoerBurgerBeweging. En doet geen recht aan Beckum Beter Bekeken, 
dat al sinds 1979 in de ‘ether’ is. Dus Caroline- die een Plas doet- heeft 
illegaal de naam BBB gebruikt tot eigen gewin. Zonder 
HekselmesienHarry en Knitto in kennis te stellen. (Heet zoiets niet 
plagiaat?). Deze heren staan nu met lege handen in plaats het claimen 
van een 2e Kamerzetel… bij wijze van spreken dan. En gezien de 
verhoudingen in de 2e Kamer zou een aandeel in de felle debatten van 
Knitto en vooral HekselmesienHarry, gezien zijn scherpe kijk op het 
vroegere rijke boerenleven, zeker het gekaffer van Wilders doen 
verbleken. Maar door Caroline -met die Plas- komen de heren niet aan 
bod. Die trieste constatering wordt ook in Beckum beaamd. Dus moeten 
HekselmesienHarry en Knitto zich troosten met onooglijke stukjes 
schrijven in Beckum Beter Bekeken. Waar - naast een handvol trouwe 
Beckumer lezers - schijnbaar bijna geen hond naar kijkt. Een kleine 
troost; gezien de vileine agressie van publieksgeile wappies, die bij 
politici op de deurbel drukken – met brandende fakkels – zou het bij een 
dergelijke dreiging op het erf van H. Harry wel eens slecht voor die 
wappie kunnen aflopen. Met minstens een schot hagel uit de windbuks 
of greep in de kont. Hiermee is de droom ten einde!    Aanhanger BBB 
 
 

 
Noodkreet begin januari (uit Viral.net) 
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Het Omgevingsprogramma extra toelichting 
Op 30 november heeft de eerste informatiebijeenkomst plaatsgevonden 
over het Omgevingsprogramma Beckum. Tijdens deze avond is de 
Werkgroep Omgevingsprogramma in twee rondes met de inwoners van 
Beckum in gesprek geweest over het behouden van een leefbaar 
Beckum. Deze avond gemist? Het verslag en de presentatie zijn te vinden 
op www.beckum.nl.  
 
Tijdens deze bijeenkomst is ook de tijdlijn van het 
Omgevingsprogramma en de woningbouw besproken. Deze tijdlijn 
lichten wij graag verder toe, ook in relatie tot de woningbouw-
ontwikkeling op veld 3 van SV TVO waar nu al aan gewerkt wordt.  
 
Tijdlijn omgevingsprogramma 
In het eerste kwartaal van dit jaar wordt het Omgevingsprogramma met 
daarin wat en waarom er in Beckum moet gaan gebeuren voor de 
leefbaarheid (deel 1) afgerond en richting het college van burgemeester 
en wethouders gebracht. De volgende stap (deel 2) is het bepalen waar 
de woningen gaan komen nadat de woningen op de TVO-locatie zijn 
gebouwd, en hoe we dit samen gaan realiseren. Hiervoor wordt in het 
tweede en derde kwartaal van dit jaar een ruimtelijk plan ontwikkeld en 
worden er afspraken gemaakt met grondeigenaren. Uiteindelijk vindt 
eind dit jaar de besluitvorming hierover plaats.  
 

 
Afbeelding: tijdlijn Omgevingsprogramma en uitvoering 

http://www.beckum.nl/
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Woningbouw veld 3 
Ondertussen zit Beckum niet stil. Een aantal jaren geleden werd er voor 
het eerst gesproken over het ontwikkelen van woningen op Veld 3 van 
SV TVO. Inmiddels is de grondexploitatie vastgesteld door het college 
van B&W. Op 8 februari wordt de grondexploitatie besproken in een 
Politieke Markt, waarna deze op 9 maart wordt voorgelegd aan de 
gemeenteraad ter besluitvorming. Daarna kan er worden gestart met de 
volgende fase: het opstellen van het ruimtelijk plan, de vaststelling 
daarvan en het kopen van de grond. Zo kan er in 2023 gestart worden 
met de bouw van 19 woningen op de TVO-locatie.  
Samenhang ontwikkelingen 
De voorbereidingen voor woningbouw op veld 3 en deel 2 van het 
Omgevingsprogramma lopen deels gelijk op. De woningen op veld 3 zijn 
niet genoeg om de huidige voorzieningen op het gebied van sport, 
cultuur en onderwijs te behouden in Beckum. Daarom richt het 
Omgevingsprogramma en de uitvoering daarvan zich juist op de termijn 
na 2023 als de woningen op de TVO-locatie gerealiseerd zijn. Om zo tot 
2035 in totaal 110-130 woningen bij te bouwen in Beckum. De woningen 
op veld 3 dragen hieraan bij. 
Vervolg 
In maart zal het Omgevingsprogramma met wat we gaan doen (deel 1) 
dus af zijn. Begin maart zal er dan ook een tweede 
informatiebijeenkomst plaatsvinden over het Omgevingsprogramma en 
de vervolgstappen. Houd dan ook BBB, Beckum.nl en de Facebookpagina 
in de gaten voor de aankondiging van de datum van de bijeenkomst! 

Werkgroep Omgevingsprogramma 

 
 

DE LAATSTE KERSTVIERING (!) in onze 
Beckumer Blasiuskerk 
 

De kerstviering was door de bekende beperkingen nood-
gedwongen ingekort en op een ander tijdstip geplaatst. ‘We 
moesten het in Beckum dus doen’ met een gebedsviering om 
15.30 uur op vrijdag 24 december. Harry en Diny Annink waren 
‘de controleurs’ achterin de kerk (registratie en ontsmettings-
gel aanreiken). 
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Bijna alle kerkbezoekers kwamen binnen met een mondkapje op, dus 
begrip voor de situatie! Het werd een goed verzorgde viering, waarbij 
het besef bij de bezoekers doordrong, wat zo’n kerstviering toch van 
grote waarde is voor de mens. Een stukje eeuwenoude traditie dat in 
ons geheugen gegrift is, moet je koesteren. 
 
Al was het dit keer aangepast, dus geen afgeladen volle kerk, maar 
geschat zo’n 50 bezoekers. Meer mocht ook niet vanuit het 
coronaprotocol van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Ook het 
Dames- en Herenkoor was qua aantal gereduceerd en met onderling dus 
anderhalve meter afstand. Maar dat deed niets af aan prima volwassen 
klinkende koorzang. Het was zelfs zo dat pas bij het dank- en slotwoord 
van lectrice Magda Pot het besef duidelijk werd dat maar een beperkt 
aantal dames en heren de koorzang verzorgden. Magda Pot en Truus ter 
Avest leidden de kerstviering vakkundig ‘in kerststijl.’ En dank was er ook 
voor alle vrijwilligers die dienst hadden verzorgd, inclusief dirigente, 
organist en mensen die plaatsing van de kribbe, bomen en versiering 
voor hun rekening hadden genomen. Met als resultaat een waardige 
kerstviering in de Beckumer Blasiuskerk. Sober door omstandigheden, 
maar zeker nog waardevol voor de bezoekers. 
 

En, vooruitkijkend, ontkom je niet aan het feit dat volgens eerdere 
’hogere besluiten’ misvieringen in de Blasiuskerk van Beckum definitief 
ophouden te bestaan. Dankzij de inspanningen van vrijwilligers kunnen 
incidentele diensten of wakes thans nog doorgang vinden. Maar in juli 
2022 lijkt het doek definitief te vallen voor onze kerk. Daarmee eindigt 
een rijke kerkhistorie en dat vooruitzicht stemt menigeen somber. 

Jan Ottink 

 
De kroniek van GerryWat doen we met de spullen? 
Een vraag (en titel van een onlangs verschenen boek) die ik de 
afgelopen weken meerdere keren ben tegengekomen en dat 
zette mij aan het denken. De nalatenschap goed regelen en 
afwerken kan soms een lastig en ingewikkeld proces zijn. Het 
komt vaak voor dat na een overlijden nog veel spullen van de 
overledene een andere bestemming moeten krijgen. 
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De nalatenschap is veel meer dan alleen het verdelen van geld en 
spullen. Je leert je overleden vader of moeder veel beter kennen, je leert 
daardoor ook jezelf veel beter kennen’. Je gaat dan zien wat echt 
belangrijk is in het leven. Deze periode kan als nabestaande veel voor je 
betekenen. Het verdelen van de spullen kan soms heel emotioneel zijn 
omdat al die spulletjes een verhaal of herinnering naar boven brengt. De 
oude stoel voor het raam waar moeder altijd zat wanneer je bij haar 
kwam. Haar kam op de wastafel waar nog enkele haren aanwezig zijn. 
Het kopje van het oude servies waar ze ‘s morgens voor haar overlijden 
haar koffie uit dronk, staat nog op het aanrecht. Het oude schilmesje 
waar ze aan gehecht was. De kalender met haar afspraken voor de 
specialist en kapper. Foto’s van dierbaren, die er al lang niet meer zijn, 
de schoenendoos vol met gedachteniskaartjes die altijd werden 
bewaard. 
Een eenvoudig dingetje kan voor de één belangrijk zijn terwijl ze voor 
de ander geen enkele betekenis hebben. Onderschat het niet! Vaak hoor 
ik ook van nabestaanden dat ze alles eerst moeten nazien bij het 
opruimen omdat vader de neiging had om geld of andere papieren te 
verstoppen in zijn eigen huis. Hele boekenkasten moeten soms 
nageplozen worden. 
 
Heimwee 
Ik merk dat het ook bij mij herinneringen en heimwee oproept naar mijn 
ouders. Ik was 19 en 26 jaar toen zij overleden. Ik ben in het ouderlijk 
huis blijven wonen en sommige spulletjes zijn daardoor ook bewaard 
gebleven. In de beginjaren van mijn huwelijk hebben we geleefd met 
mijn ouders spullen totdat we er zelf aan toe waren om nieuwe aan te 
schaffen. Af en toe kom ik nog een tastbare herinnering tegen. Diep van 
binnen bezorgt dat moment mij dan weer een glimlach en denk ik aan 

vroeger.                                                                   Gerry Leferink 

 
TRAINERSNIEUWS TVO voetbal en handbal 
 

TVO-voetbalvoorzitter John Frongink meldt het volgende: 
Harold Oude Veldhuis is ook komend seizoen trainer/coach voor TVO1 
en Hans Twilhaar neemt wederom TVO2 voor zijn rekening. Roy Poelman 
is het komende seizoen de nieuwe keepertrainer en volgt Jaap Wind op, 
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die stopt na een seizoen. Toevalligerwijs komen allen uit Delden. Nog 
niet alle functies zijn ingevuld, maar hier wordt druk aan gewerkt.  
Namens TVO-handbalbestuur meldt Britt Veldhuis: 
De nieuwe trainster van TVO is Chantal Berlauwt, op dit moment actief 
bij Bentelo DS2 (zitten bij ons in de competitie) en ze heeft altijd 
gehandbald bij Borhave. Van Georg Weber nemen we afscheid na drie 
coronaseizoenen. Zijn stijl van trainen/coachen was gedreven, maar 
paste steeds minder bij ons jonge team. 
 
Ossennieuws Beckum 
Zullen we beginnen met een glimlach? 

We gaan het jaar positief in bij Ossennieuws. 
Want daar was de persconferentie. We 
schrokken behoorlijk toen we Hugo de Jonge 
zagen maar dat bleek dus de nieuwe minister 
Ernst Kuipers te zijn. De wappies schreeuwen 

het al een hele tijd maar ook wij krijgen inmiddels het idee dat de covid 
zich aan het muteren is naar een 'griepje'. Spanje zegt het ook, Lord 
Kuipers wil er nog niet aan maar toch waren daar versoepelingen. De 
winkels mochten weer open, we mogen weer sporten zowel individueel 
en in teamverband maar de horeca? Snapt u het nog? Dat je voor deze 
versoepelingen wel naar de Jamin mocht om even later je bek vol te 
gooien met winegums, chocolade en trekdrop maar niet naar de 
sportschool mocht was voor ons al een vreemde maatregel maar dit... 
Wij zijn ook niet achterlijk en snappen dat we nog even moeten wachten 
voordat we weer met tienduizenden op een festival kunnen staan of 
hutjemutje naast elkaar kunnen schreeuwen in de Grolsch Veste maar 
een vorkje prikken in een restaurant lijkt ons toch gewoon veilig? 
 

Gelukkig is Boris Johnson het met ons eens. Een klein samenkomstje 
met muziek en bier moet kunnen toch? Als Boris het doet, mogen wij het 
ook! Dus daar was die. De 'protestactie' van de horeca op zaterdag 15 
januari. Vele zaken gooiden de deur open en zo ook onze dorpskroeg. 
De stoerste kerels kregen kippenvel toen de band Halsband de eerste 
akkoorden aansloegen. Het voelde als eeuwen geleden dat we live een 
band zagen spelen en dat de dames van Halfweg ons de biertjes 
aanreikten. Heerlijk. Genieten. 
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Hopelijk zijn Mark en Ernst ook naar de kroeg geweest tijdens de 
protestactie en genoten ze ook van een vers getapte pilsener. Hopelijk 
hebben de mensen van de IC ook wat meer tijd om straks weer naar de 
kroeg te kunnen. Hopelijk kunnen we 2022 positief in gaan met minder 
covid nieuws en meer feestjes. Proost, op een mooi jaar. 

Team Ossennieuws 

 
TWINTIG VOORZETTEN OP     Hennie Assink 

Het werd een keer tijd! Met die insteek werd onze persoon 
benaderd voor deze vermaarde Twintig Voorzetten in BBB. 
Vanwege zijn indrukwekkende cv, curriculum vitae. Oftewel 
plat gezegd; wat heffe zo al bie de hakk’n had. 
Hij woont met zijn vrouw Ria sinds een jaar of negen aan de 
Beckumerschoolweg in een van die rustieke witte huizen. Nadat 
hij aan de Engelbertsweg tientallen jaren had gewoond en een 
elektrotechnisch bedrijf tot grote bloei had gebracht. 
Meewerken aan Twintig Voorzetten in BBB? “Dat moet lukken”.  
 

Je hebt op diverse gebieden in de maatschappij mensen die een stevig 
stempel drukken op het wel en wee bij verenigingen en instanties. Die 
dankzij de financiële en materiële steun daardoor tot bloei komen en de 
sociale en sportieve adhesie versterken. Onze persoon in deze Twintig 
Voorzetten is bij uitstek zo’n voortrekker, die zowel maatschappelijk als 
op cultureel- en creatief gebied een grote stempel heeft gedrukt op onze 
gemeenschap. En dat in voorkomende gevallen nog steeds zal doen. U 
had het zeker al geraden, deze Beckummer pionier heet Hennie Assink. 
 

‘Geluidsinstallatie van 180 gulden en spaargeld op…’ 
Die begon al in de pubertijd met typetjes spelen op de toentertijd 
bekende KWJ revue; Max en Jacob in vol ornaat… Iets later werd hij 
drummer bij The Nightingales, die wereldberoemd werden in de streek  
Haaksbergen-Beckum-Veldmaat. (Die ook eens op een vrije zaterdag 
met z’n vieren(!) in een Fiat600 naar Hengelo togen om bij Huigens een 
versterker en microfoon te kopen. Investering van plm. 180 gulden, 
spaargeld op). Als jeugdleider functioneerde hij op jeugdkampen met 
zo’n 15 jongens die ludieke kattenkwaad uithaal den, ‘mocht geen naam 
hebben’. Als elektriciën begon hij bij Dinant Keizer in Haaksbergen. 

Saillant voorbeeld van de omstandigheden toen. “Dinant vertelde mij dat 
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hij enkele jaren geleden nog met een bos stalen installatie buis op de 
schouder naar z’n klanten fietste”. En ook; “een klant wilde een radio 
kopen, waarop ook het Wilhelmus te horen was. Die verkopen we zo 
niet, zie Dinant, waarop de klant teleurgesteld wegging”… 

Over TVO voetbal:  “Op de 
lagere school ben ik bij TVO 

B gekomen. Meester 
Alink  was onze leider. Toen 
ik thuis vroeg of ik bij het 
voetbal mocht zij mijn 
vader; ‘ach jong wat wil ie 

doar toch doon, der is toes 
toch werk zat’. Jongens 
waar ik toen mee samen 
speelde, wat me zo te 
binnen schiet: Arie Ottink, 
Frans Mentink, Harrie 
Koenderink, Doelman was 
Johan Leferink (kamme-
seultje)  Toen onze 
kinderen bij voetbal zaten 
ben ik ook nog een tijdje 
leider geweest. Met z’n 
allen op de fiets naar bv. 
Deurningen.”  

Bij de senioren kwam ik in ’t 
2e  en het 3e en ik ben 
afgezakt tot het 8e. Toen 
het te zwaar werd en 
moeilijk was te combineren 
met het werk,  heb ik ook 

nog enkele jaren zaalvoetbal gespeeld”. 

 
Hennie deed later aan volleybal, terwijl hij ook een periode de golfsport 
beoefende om momenteel een balletje tennis te slaan dinsdagsmorgens. 
Zijn veelzijdige talenten als musicus kwamen ook tot uiting als lid van de 
accordeonvereniging de Optimisten en is thans ook lid van het Dames-
Herenkoor in onze Blasiuskerk. Hij bespeelt zelfs in zijn vrije tijd 
verdienstelijk het mondharmonica. 
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Zijn jarenlange vrijwillige, belangeloze hulp en vakkundige inzet bij 
talrijke elektrotechnische zaken voor de gemeenschap Beckum is 
spreekwoordelijk. 
Hij was en is de vraagbaak voor de parochie op elektro-technisch gebied 
in de kerk en ook voor TVO sprong Hennie in de bres  als er weer een 
storing was of nieuwe leidingen moesten worden getrokken bij de 
sportzaal, kantine en later nieuwe kleedkamers.   
 

Zijn laatste grote klus was tevens een ingewikkeld karwei, waar ook nog 
eens tijdsdruk op stond; het hybrideveld. Uit de wir-war van 
ondergrondse leidingen, onvolledige ‘bestekken’, nieuwe aansluitingen 
voor lichtpunten, drainage etc. moest Hennie Assink deze ingewikkelde 
‘puzzel’ oplossen. En als het even kon, op de goedkoopste manier!  
Vrij vertaald kun je zeggen; deze TVO pionier heeft naast ‘de vele dank 
je wellen’ meer dan ooit een dikke pluim verdiend. En ach, wie weet. Dat 
zou best eens vertaald kunnen worden met een lid van verdienste, dan 
wel erelidmaatschap van onze sportvereniging. Wie weet wat de 
toekomst brengt! Maar nu, hoog tijd om deze alleskunner aan het woord 
te laten in  

Twintig Voorzetten op Hennie Assink! 
 
Leeftijd/gezin/beroep/hobby’s: 
Op 6 maart as. kan ik 75 jaar worden.  In 1970 getrouwd met Ria, we 
hebben drie kinderen Radboud, Marijn en Carmen. 
 

De sportcarrière: 
Schaatsen  is ook altijd een leuke bezigheid. Volgens mij was er in mijn 
jeugd jaren veel vaker vorst. Op school kregen we ook regelmatig 
ijsvrij.  Op de ijsbaan in Beckum was het altijd gezellig. De school 
organiseerde ook schaats wedstrijden, koude handen had je er graag 
voor over. 
 

Het hoogtepunt: 
Veel mee gemaakt, het is moeilijk om een hoogtepunt er uit te 
halen. 
Wat wel een bijzonder ervaring was, was de reis naar Oekraïne. 

Ria en ik hebben het gezin bezocht waarvan drie kinderen 6 jaar 
lang tijdens hun vakantie bij ons waren. 
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In Oekraïne hebben we een nacht geslapen, je kunt niet 
voorstellen hoe het daar is. Ook slechte wegen en de auto hebben 
we zo’n 200 meter van hun huis laten staan, we konden niet 

verder. De kinderen die zaten op een internaat. Het zijn echt fijne 
mensen, ze willen je alles wel geven.   
 

KWJ jeugdwerk, KWJ revue, the Nightingales; pure nostalgie, een 
terugblik: 
Bij de KWJ (katholiek werkende jongeren) dat was voor ons een avond 
in de week een bijeenkomst met de leden in de pioniershorst. Wij 
organiseerden altijd wel iets. BV een dropping, bij Jan Koenderink in de 
veewagen daarmee werden we vervoerd. 
Wij gingen volleyen  en na de tijd soms een kampvuur en met z”n allen 
er rond om heen. Dat was op het Buitencentrum. Ja, in Beckum; waar 
dat was? De strook grond met bomen dat later bij de kerkhof is 

aangetrokken.  
Ook hebben we vaak een KWJ revue georganiseerd. Weken oefenen om 
de sketches en toneelstukjes er in te krijgen. Wie we toen zoal 
meespeelden? Om er maar een paar op te noemen: Minie Eijsink, Truus 

Jannink, Willie Temmink, Jan Lansink, Clemens Pot. Oefenen gebeurde 
ook vaak op zondagmorgen, we zaten in de grote zaal van het 
Proggiehoes  
 

Volg je de prestaties van TVO sport in Beckum op de voet? 
Omdat we trouwe fans zijn van FC Twente ga ik nauwelijks naar het 
sportveld in Beckum om voetbal te kijken. Ria en ik hebben 40 jaar een 
seizoenkaart van FC Twente gehad. We zijn bijna 10 jaar lid geweest 
van de TOS. 
Nu kom ik er nog af en toe, de TV zend ook alles uit. Henk Eijsink nodigt 
me wel eens uit om mee te gaan. Het mooiste is natuurlijk als je op de 
tribune zit. 
 

Schrikdraad apparaat aanleggen bij boerderij in Stepelo de eerste 
klus? 
Nee, een van mijn eerste klussen bij TVO was de elektrische installatie 
in de houten kleedkamers aan de Geurdsweg/Deldenerdijk. Vakmensen 
wie er toen gewerkt hebben waren oa Ottink Tiens en Hendrik 
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Wijlens.  Hein Vossebeld was toen voorzitter. De trainer van TVO was 

toen Analbers. 
Ongeveer 60 jaar geleden toen ik nog op school zat werd mij ook 

gevraagd of ik een wisselschakeling kon repareren. Dat is een lichtpunt 
met twee schakelaars op een slaapkamer, dat was bie Hös Frans in t 
Huttenveld. Dat was voor mij een hele klus, heb ik daar toen van geleerd. 
 

Wonen na de Engelbertsweg aan de Beckumerschoolweg, grote 
omschakeling? 
Het grote verschil is dat ik meer rust heb gekregen, niet meer dag en 
nacht werken. 
 

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? 
Winkelen in Beckum zou mooi zijn maar het is er niet en ik mis het ook 
niet. Toen we in Hengelo woonden gingen we ook met de auto 
boodschappen halen. In Beckum af en toe een visje halen is toch ook 
fijn. En vlees halen we in Oele bij Groot Avest. 
 

Vind jij het ook zo erg voor die corona ontkenners, wappers en 
oproerkraaiers, die veel te vaak de pers halen? 
Corona tsja. Het is en blijft moeilijk dat er iets moet worden geregeld 

waar iedereen het dan mee eens is. 

Kom je bij alle beroepen die men op jou doet bij storingen (privé 
of zakelijk) wel eens voor verrassingen te staan omdat (digitale) 
en elektrische ontwikkelingen zo snel gaan? 
Het is bijna niet bij te houden, de veranderingen gaan snel. 
Maar wanneer je iets niet weet kun je altijd om raad vragen. 
 

Geef de goede volgorde: Na het wakker worden ga ik eerst 
toiletteren/radio aanzetten/bloemen water geven/ontbijt 
maken/krant lezen/hond uitlaten/(of anders): 
Pyjama uit, toiletteren, ontbijt maken. En dan heel vaak vrijwilligers werk 
uitvoeren voor TVO, de Kerk, tennis of bij een van de familie. De 
zomerdag mag ik ook graag in de tuin werken. 
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Je gaat zelfs zo nu en dan met Cor Koppelman ‘op tournee’ zingen 
voor ouderen. Oud Hollandse liedjes en dankbaar publiek? 
Voor ouderen een kerst middag zingen is ook leuk werk. Samen met Cor 
Koppelman er een gezellige middag van maken. 
 

Zingen bij dames-herenkoor bij de laatste Kerstmisviering in onze 
kerk was 24 december jl. een historisch feit dus: 
Historisch waarschijnlijk wel. Vroeger toen de kerk vol zat was het 
natuurlijk leuker. Momenteel zit er tussen de 30 en 50 personen. Zingen 
is altijd mooi en zeker als Lydia als dirigente er voor staat. 
 

Na een dag werken/bezig zijn; uitrusten op de bank/pilsje 
pakken/muziek luisteren/spelletjes met Ria/ 
Op deze leeftijd ga ik wel minder werken en meer genieten.  Heel vaak 
ga ik nog muziek oefenen. Veel fietsen en met de camper erop uit. 
De rit naar de Noordkaap was een hele uitdaging. Kaarten is ook leuk en 
gezellig. Wat ik ook regelmatig doe is het spelen op de trekharmonica , 

accordeon,  keyboard of mondharmonica, en je moet het zien als 
oefenen.. 
 

Bord erwtensoep, stamppot, pasta, diner bij kaarslicht of Chinees: 
Geen voorkeur als het maar geen gekookte wortelen of rode bieten zijn 
 

Humor is van ’t Hek, de Lama’s, mr.Bean, Finkers, Jochem Myer of 
Theo Maassen….: Humor is altijd leuk. Graag kijk ik ook naar 

programma’s als bv Kees vd Spek  
 

Ik zou wel eens een verre reis willen maken naar… omdat… 
Zelf heb ik daar niet zo’n behoefte aan. We zijn al regelmatig met de 
camper weg geweest. 
 

Ze kunnen me ’s nachts wakker maken voor: 
Laat me aub maar slapen. 
 

Blessuretijd; een laatste boodschap:  
Hopelijk kunnen we dit jaar de corona vaarwel zeggen. Het is voor 
iedereen een moeilijke tijd, maar vooral de bedrijven en met name de 

horeca hebben het zwaar. 
 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 44, nummer 1 2022 
pagina 18 

 

Nostalgie Beckum – optocht Pinksterfeesten 1989 
 

 
Wie liepen er mee in deze groep??? En zijn het dames of heren???? 

Foto: Nostalgie Beckum 

 
 

VIERINGEN Blasiuskerk Beckum 
FEBRUARI 
Di 1 febr. 09.00 uur Woord- en Communieviering/Pastor Van den Bemt 
Di 15 febr. 09.00 uur Woord- en Communieviering/vrijwilliger 
Za 19 febr. 19.00 uur Gebedsviering/vrijwilliger 
Di 22 febr. 09.00 uur Woord- en Communieviering/pastor Doornbusch 
MAART 
Di 1 mrt.  09.00 uur Woord- en Communievering/pastor Zoet 
Wo 2 mrt. 19.00 uur Eucharistieviering met uitreiking askruisje 
    IN DELDEN 
Di 15 mrt. 09.00 uur Woord- en Communieviering/vrijwilliger 
Za 19 mrt 19.00 uur Gebedsviering/vrijwilliger 
Di 22 mrt. 09.00 uur Woord- en Communieviering/pastor Van den Bemt 
Di 29 mrt. 09.00 uur Eucharistieviering/pastoor Jansen 
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𝗢PSTAPAVOND 𝗯𝗶𝗷 𝗖𝗮𝗳𝗲 𝗛𝗮𝗹𝗳𝘄𝗲𝗴 
 

Prins Hugo wil graag het stokje doorgeven. Daarom hebben we vol 
goede moed een datum gepland. Op zaterdag 19 maart brengen we Café 
Halfweg weer in carnavalssferen en hebben we een vol en gezellig 
programma. Rond de klok van 20:30 uur starten we en bedanken we de 
langstzittende prins van de Ossens voor zijn termijn. Om 23.11 uur  
(11 over 11) maken we de nieuwe prins ook bekend en uiteraard gaan 
we er met zijn allen een knalfuif van maken! 
Wie oh wie gaat het worden? De 'andere' Hugo werd ingeruild voor Ernst maar 
wie volgt onze Hugo op? Je maakt het allemaal mee op 19 maart bij Café 
Halfweg. Zet het alvast in je agenda en mis het niet. Namens Prins Hugo en 
onze hele vereniging zeggen we: TOT DAN! 
Onder voorbehoud van dan nog geldende beperkende corona 
maatregelen!!             Beckumer Ossens 
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……..NIEUW…….. 
Nieuw kabinet na nieuw record met Rutte IV. 
Nieuwe versoepelde corona maatregelen, olé. 
Nieuwe protesten en ongehoorzaamheid alom. 

Nieuwe kansen voor Ihattaren, zal het nu lukken? 
Nieuwe hoop op Elfstedentocht, blijf dromen. 
Nieuwe kansen voor de kappers en sportclubs. 

Nieuwe Abraham aan de Rotersweg met 12 aandachttrekkers. 
Nieuwe Slimste Mens en nieuw puntenrecord; 663 seconden. 

Nieuwe recordprijzen voor energie in huishoudens. 
Nieuw profijt met recordomzet voor supermarkten. 

Nieuw modewoord voor chagerijn-wappers. 
Nieuwe hoop; miljonairssalarissen voor sporters gekort? 

Nieuwe blunders; toch weer gaswinning en afvalater-injecties. 
Nieuw in Beckum, vanaf juli gaat helaas de kerk dicht. 
Nieuwe jaargang BBB, de 44e gaat hiermee van start 

……….Het jaar 2022 is in januari begonnen…. 

  

 
DE OLIEBOLLEN rezen de pan uit… 
 
Zo was het maar net op 30 december, waar het hechte en geoliede TVO-
bakteam weer een prestatie van formaat leverde. Alle publicaties in de 
media ten spijt met kleurrijke reclames en stuntprijzen van de 
supermarkten blijft de TVO Oliebollenactie aan een brede behoefte in de 
markt voldoen. En wat hierbij ook een belangrijke basisvoorwaarde is; 
de kwaliteit van de goudgele bollen is ieder jaar uitstekend! 
 
‘Chef d’équipe’ Tom Ellenbroek meldde het volgende; 
Terugblik Oliebollenactie 2021 
Dit jaar kon de oliebollenactie gelukkig weer doorgaan. Om 05:00 uur ‘s 
morgens werden de frituurbakken aangezet en een uur later konden de 
eerste oliebollen erin. In totaal zijn er ca. 5.800 oliebollen gebakken. Om 
8:30 uur werd er een begin gemaakt met de bezorging door kinderen en 
ouders. Wij kijken terug op een zeer geslaagde dag waarbij we veel 
lovende reacties hebben mogen ontvangen op de kwaliteit van de 
oliebollen  
 



Beckum Beter Bekeken, jaargang 44, nummer 1, 2022 
pagina 21 

 

Mooie traditie overal; oliebollen bakken ‘voor de club!’ 
Ieder jaar proberen we het weer iets beter te doen! Namens deze weg 
willen wij iedereen (nogmaals) bedanken die zijn of haar steentje heeft 
bijgedragen aan het goede verloop van deze dag. De netto-opbrengst 
van ca. € 2.800 komt volledig ten goede aan TVO. Tot volgend jaar! 

Groeten TVO Oliebollenteam 

 
NIEUWE DIRECTEUR IKC De Bleek 
Hallo allemaal, 
Mijn naam is Anne Ensink en ik 
ben vanaf 1 januari directeur op 
basisschool De Bleek. En daar heb 
ik heel veel zin in! Ik hoop dat we 
elkaar snel zullen ontmoeten. Hier 
alvast een kleine introductie over 
mijzelf. 
 
Ik woon in het prachtige Mander, 
een klein dorp in de gemeente 
Tubbergen, ben getrouwd en heb 
vier kinderen. Ik ben positief 
ingesteld, enthousiast en 
betrokken. De afgelopen 2,5 jaar 
heb ik gewerkt als directeur op de 
Europaschool in Hengelo en het 
afgelopen halfjaar zijn wij samen 
verdergegaan met de Telgenkamp. Ik vind het erg belangrijk om alle 
kinderen en ouders te kennen, laagdrempelig te zijn en met elkaar kijken 
naar de ontwikkeling van uw kind. 
 
Hebt u vragen, schroom dan niet om contact op te nemen. Ik ben een 
groot voorstander om met elkaar in gesprek te gaan onder het genot 
van een lekkere bak koffie of thee. Hopelijk zien we elkaar snel! Mijn 
werkdagen zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag om de week. 
Mijn emailadres is: anne.ensink@symbiohengelo.nl.  

 

mailto:anne.ensink@symbiohengelo.nl
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BBB Pitamientje: de jeugd aan het woord 

Dit keer mag ik Eva Horstink 
interviewen voor Pitamientjes. Ze 
is zeer enthousiast en komt met 
haar prachtige kleren bij mij in 
kantoor. Speciaal voor de foto 
heeft ze de glitterrok aangedaan. 
Eva is 8 jaar en ze woont in Borne 
bij haar vader maar ook in Tallin in 
Estland. Haar moeder is geboren 
en getogen in Estland en vanaf het 
derde levensjaar van Eva woont ze 
weer in Tallin. Elk jaar komt Eva 
twee keer naar Nederland en vaak 
blijft ze hier twee maanden lang. 
Omdat ze ook gewoon naar school 
moet, komt ze elke keer op de 
Bleek in Beckum. 
 
Dit jaar zit ze in groep 4/5/6 bij juf Linda, juf Josephine en juf Laura. Het 
allerliefste speelt ze buiten. Gymmen, spelletjes doen en met de meisjes 
spelen vindt ze erg leuk. Rekenen vindt ze het lastigste, vooral de tafels 
zijn nog moeilijk. 
 
In Estland zijn de basisschool en de middelbare school één gebouw, de 
gebouwen zitten aan elkaar vast. Vanaf haar zevende jaar mocht ze voor 
het eerst naar school. Dat is dus iets anders in Nederland. Tot haar 18e 
blijft ze ook op deze school. Daarna kan ze naar de universiteit. Op 
school heeft Eva drie talen, Engels, Russisch en Ests. 
 
Later wil ze heel graag zangeres worden, ze heeft ook zanglessen in 
Estland: “Ik heb meegedaan met een zangcompetitie en ik ben eerste 
geworden. Een medaille en een diploma waren de hoofdprijs”. Ook kijkt 
ze graag naar The Voice. 
 
Haar lievelingseten is poffertjes, dat vindt ze heel erg lekker. Ook eet ze 
heel graag ijsjes. Op de vraag wat ze allemaal al gedaan heeft of wat ze 
nog wil gaan doen, gaf ze het volgende antwoord: “Met papa ga ik 
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allemaal leuke dingen doen, spelletjes doen, ouwehoeren en op het 
klimrek spelen. Ik wil ook nog heel graag zwemmen met papa als dat 
kan. Ook ben ik bij opa en oma in het nieuwe huis”. 
 
Eva, wij vinden het heel erg leuk dat je bij ons op school bent! Nog veel 
plezier in groep 4/5/6! 

 
 
 
VIER JAAR RAADSLID 
Een wereld groter dan Beckum en Oele 
In 2018 werd ik met voorkeursstemmen in de gemeenteraad van 
Hengelo gekozen. Voorkeurstemmen die vooral uit Beckum, Oele en 
Hengelo Zuid kwamen. Een hele eer, nog steeds, dat men het 
vertrouwen aan mij gaf door middel van een (voorkeur)stem. Er is veel 
werk te verrichten, ook in Beckum en Oele, en aan de vooravond van 
nieuwe gemeenteraadsverkiezingen kan ik zeggen dat deze jaren zijn 
omgevlogen.  
 
Iets wat mij opviel, was dat ik van kinds af aan veel gelopen heb ik 
Hengelo en daardoor zeker geen achterstand had van de algemene 
kennis van Hengelo. Vanuit Oele zat ik in Hengelo op de basisschool en 
de mavo en ons gedeelte van Oele viel onder de Pius X kerk die aan de 
Laurastraat stond. Mijn zussen en ik waren lid van het kinderkoor, 
jongerenkoor en liturgisch koor en broerlief mocht ook nog misdienaar 
en acoliet zijn. Dus ook sociaal gezien had ik de blik ook op Hengelo. En 
automatisch komen goede vriendschappen voort uit die tijd. Tel daarbij 
op dat ik heel waren uren bij Groothuis heb doorgebracht, dus onze 
wereld was direct een stuk groter dan alleen Oele. Ook de verschillende 
Hengelose werkgevers en vanuit vrijwilligerswerk voor Oele en Beckum 
was de weg naar Hengelo ook niet ver. Het gekke is wel dat ik mij dat 
pas realiseerde toen ik campagne voerde voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Dus van een eventuele 
achterstand was op dat gebied geen sprake.  
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Wat mij ook direct opviel, was dat 
alle andere raadsleden, ongeacht 
partij, geïnteresseerd waren in het 
buitengebied van Hengelo. Ook de 
inborst van Beckumers en 
Oelenaren kwam aan bod. ‘Vieren 
jullie altijd feest?’ is een vraag die 
me het meest bijgebleven is. Ik 
heb het overigens niet ontkend. De 
vraag stellen, is ‘m beantwoorden. 
Ook vanuit de andere politieke 
partijen is er aandacht voor 
Beckum en Oele, hoewel dat 
vooral in Beckum nog wel eens 
wordt betwist. En dat is jammer, want het is onterecht.  
 
In onze CDA-fractie zijn de onderwerpen goed verdeeld. Zo kreeg ik de 
‘sociale kant’ (WMO, jeugdzorg, participatie, mantelzorg, uitkeringen, 
etc). Woningbouw in onze gemeente (dus ook Beckum) en nieuwe 
energie (niet onbelangrijk gezien de ruimte in Beckum en Oele) gingen 
naar mede fractielid Ron Wesseling. Ron heeft vanuit zijn werk ook met 
deze onderwerpen veel van doen en dan laat ik dat liever over aan 
iemand die er qua kennis tot aan zijn oren inzit, dan als ik dat op me zou 
nemen. Zo werkt het ook in een fractie die functioneert. Wat 
buitengebied betreft, ongeacht onderwerp, schuif ik dan wel graag aan, 
maar diegene met de meeste kennis van (die) zaken, is de 
woordvoerder.  
 
Ondanks dat Hengelo geen onbekende voor mij is, heb ik Hengelo wel 
van een hele andere kant leren kennen. Zaken waar ik mij als inwoner 
ook nooit heb afgevraagd waarom het zo geregeld is, worden behandeld 
in politieke markten en raadsvergadering. Zo hebben wij in de meest 
recente raadsvergadering ‘Subsidieaanvraag Bommenregeling voor 
2022’ behandeld. Ik dacht in eerste instantie dat het Bomenregeling 
moest zijn, maar het was toch echt met dubbel m. De gemeente kon in 
aanmerking komen voor een bijdrage vanuit het Rijk voor gemaakte 
kosten voor opsporing en opruimen van explosieven. Dussss, weten we 
dat ook weer. 
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Het raadswerk is intensief, maar erg interessant en vaak ook leuk. Je 
leest overal dat het 15-20 uur per week kost en dat kan ik beamen. 
Stukken lezen, vergaderingen voorbereiden, telefoontjes plegen, met 
mensen in gesprek, met ambtenaren in gesprek, met raadsleden en 
fractievertegenwoordigers in gesprek, met de griffie in gesprek en, 
jawel, met het college van B&W in gesprek. Lullen en luisteren, daar 
komt het op neer. Het eerste zit wat meer verankerd in mijn natuur, 
maar het tweede heeft zich in mijn leven steeds meer ontwikkeld. Ook 
dat kun je trainen.  
 
Ondertussen staat er ook in Beckum veel te gebeuren. Woningbouw 
heeft ook zeker de aandacht van de hele gemeenteraad. Beckum hangt 
echt niet altijd ‘an de letste tit’. De geluidswal in Oele wordt niet zo 
afgewerkt zoals gehoopt, daar hebben mondelinge vragen van mij in de 
raadsvergadering ook niets aan veranderd helaas, maar de Werkgroep 
Oele heeft zijn stinkende best hiervoor gedaan. Met alle mensen, of het 
nu in Oele, Beckum of Hengelo was, iedereen zet zich enorm in om de 
leefomgeving naar het hoogste niveau te brengen. Ik wist al wel dat al 
die vrijwillige, harde werkers bij ons in Beckum en Oele waren, maar ze 
zijn in heel Hengelo.  
 
Ik heb dus al vier jaar het gevoel dat ik met de neus in de boter ben 
gevallen. Dat gevoel wil ik graag nog even vasthouden dus voor de 
komende gemeenteraadsverkiezingen sta ik weer op de lijst van het 
CDA. Daarom hoop ik dat ik nog een tweede termijn als raadslid mag 
functioneren en Beckum en Oele zo kan blijven betrekken bij de 
toekomst van Hengelo.  
 
Mijn moeder hamerde er altijd op dat we – hoe dan ook - nooit ’n 
hoesbreef mochten verliezen. Met andere woorden, blijf wie je bent, blijf 
je afkomst trouw en draag dat ook met trots uit. Dat heb ik mijn hele 
leven gedaan, ook de afgelopen vier jaren. Dus die hoesbreef draag ik 
dan ook altijd bij me.  
 
Tot slot ga ik geen stemadvies geven, alleen het verzoek om te gaan 
stemmen op 16 maart. Als iedereen in het stemhokje een weloverwogen 
keuze maakt, op welke partij of persoon dan ook, hoop ik dat wij met 
z’n allen de wereld een beetje beter kunnen maken. 

Bernadette Morskieft 
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De wereld wordt ook in 2022 opgezadeld 
met veel onzekerheden, ook in Beckum dus 
 

Rond Kerst en Oud op Nieuw word je in de media overladen met 
terugblikken, beschouwingen en toekomst bespiegelingen 
richting het nieuwe jaar, die vooral in deze tijd een onzeker 
beeld schetsen van hetgeen ons te wachten staat.  
Columnisten van diverse pluimage sloven zich uit om hun 
gemoedstoestand te duiden. Sommigen met onverholen kritiek op het 
handelen van bewindslieden zonder dat ze een redelijk praktisch 
haalbaar alternatief voorhanden hebben. Maar het scoort wel makkelijk 
natuurlijk. Anderen met milder commentaar maar met meer realiteitszin 
inzake de gecompliceerde ontwikkelingen wereld breed. Dat gegeven 
doet je aan de ene kant wel eens somberen, maar daagt ook uit om de 
positieve kanten van de veranderende samenleving op te pakken. Al 
zullen de vraagtekens om een duidelijk antwoord vragen. En dat juiste 
antwoord is door de steeds veranderende prognoses van de pandemie, 
ook voor deskundigen, moeilijker te geven. 
 

In 2022 het uur van de waarheid? 
Even - dicht bij huis – de gecompliceerde stand van zaken omtrent 
woningbouw Beckum en Omgevingsprogramma kort helder 
samenvatten met dringende vragen. 
 

Denkend aan de leefbaarheid van Beckum. 
Daar wordt breed op ingezet om die met verschillende werkgroepen 
veilig te stellen. En met positivisme en enthousiasme wordt hier 
stapsgewijs over gepubliceerd. Maar als je de voortgang op de keper 
beschouwd, lijkt het soms een vicieuze cirkel. Herhaling van zetten, 
doorschuiven en (teveel) beloften, die het ingewikkelde proces 
vertragen, waarbij men ‘de schop in de grond’ als daadwerkelijke 
bouwstart datum niet concreet durfde te benoemen; 2022, 2023 of pas 
2024? Dat klinkt wellicht ietwat oneerbiedig, maar is de onzekere realiteit 
voor alle kandidaat-bouwers! 
Denkend aan het verslag van de jongste (digitale) bijeenkomst omtrent 
het omgevingsprogramma op lange termijn, waarin toch optimisme werd 
verkondigd met citaten als ‘woningbouw realisatie tot 2035 met 110 tot 
130 wooneenheden’. En voor wat betreft de tijdlijn; ‘begin 2022 wordt 
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fase 1 afgerond en bij het college en de raad gebracht. En dan direct 
startfase 2 als wordt onderzocht welke woningen waar moeten komen’. 
Oké dus. Toch op de oorspronkelijk gewenste locatie of toch niet? Volgt 
daarvoor spoedig overleg met benodigde personen en instanties? 
 

Daarnaast lopen ook de studies naar een gewenst én haalbaar 
gemeenschapsbouw in Beckum. Kortom, dit jaar moeten spijkers met 
koppen geslagen worden. De betrokken instanties wordt veel wijsheid, 
doorzettingsvermogen en bereidheid tot verdere samenwerking 
toegewenst. Opdat het perspectief van een leefbaar Beckum in de nabije 
toekomst dit jaar een forse stap dichterbij komt.  
In dit jaar van hoop!                                                              KNITTO 
 
 

Datumbank 
 

2 febr.  Handwerksoos BBH | 14.00-16.30 uur | De Pol Bentelo 
9 febr.  OVBO | Jaarvergadering 
15 febr. Ouderensoos 
16 febr. Handwerksoos BBH | 14.00-16.30 uur | De Pol Bentelo 
19 febr.  Oud papier 
2 mrt.  Handwerksoos BBH | 14.00-16.30 uur | De Pol Bentelo 
5 mrt.  Vrouw Actief | High Tea | 16.00-18.00 uur | ’t Proggiehoes 
8 mrt.  Ouderensoos 
8 mrt.  TVO Tennis | Jaarvergadering | 20.00 uur | Beckhand 
16 mrt. Handwerksoos BBH | 14.00-16.30 uur | De Pol Bentelo 
19 mrt. Oud papier 
19 mrt. Beckumer Ossens | Opstapavond | Café Halfweg 
30 mrt. Handwerksoos BBH | 14.00-16.30 uur | De Pol Bentelo 
 
VAKANTIES BASISSCHOOL DE BLEEK 
schooljaar 2021-2022 
21 febr. t/m 25 febr. Voorjaarsvakantie 
25 apr. t/m 6 mei Meivakantie 
26-27 mei  Hemelvaartweekend 
18 juli t/m 26 aug. Zomervakantie 
Wijzigingen en/of aanvullingen kunt u doorgeven aan r.jannink1@kpnplanet.nl 

 

mailto:r.jannink1@kpnplanet.nl
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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. 

 

Luk akkefietjes… 

Ik wol met Kassemis nor de vroogkarke, wat ze eader ok wa Nachmisse 
neum’n. Dat was vrogger s’oams um elf uur of saandersmons um zes 
uur. Is noe wiet verleed’n tied. Ton was’t volle karke, de colletemandjes 
ok vol met pepier’n gulns en rieksdaalders. Ik was ton ok ne tied 
misdinaar mer har de gedach’n d’r nooit bie want ik dache an dee 
oliebol’n, dee’d oolejoarsdag bie oons op’n fnüspot wön ebak’n. En 
appelbiejees veur de ofwisseling. 
Mar good, de strabaante pestoar in de karke zag mie doar ín de 
nachnisse bie ’t altaar op de knee zit’n te dreum’en. Hee spreij’n de arm’n 
breedoet, reep oons’n hear an en sisken half achteroet; ‘Jeunken, haal 
mie den kelk met rooien wien efkes oet tabernakel en vlot ’n betje’…. Ik 
schrok wakker, strükel’n zowat oawer ’t misdienaarskleed en gengel’n 
nor’t tabernakel an de zietkaante, schoof ’t gedientje opziet en dreij’n 
slöttel umme. Pak’n kelk en.. schrok mie ‘t lazarus. Lüeg was den kelk, 
kats lüeg. 
Met de strakke oong in miene rugge van den pestoar koonk gin kaante 
op. Ik pak’n den kelk, schoof ’t trepke op nor’t altoar en lispeln de pestoar 
bienoa hüülend too; ‘Den kelk is kats leuge, dat isse mer ik heb d’r nig 
biezet’n, dat hek nig’. De pestoar spöln ’t toneeltje met, dear net asof 
hee ne fleenke teuge nam oet den leung kelk en leet ok nog een boer, 
wat zeg ik; ne groot’n boer. Den tot achter in de karke te heur’n was bie 
an’t grote koar doar boaman. 
Dat akkefietje kreeg later nog een stetje, mer dat hef de pestoar nooit 
oetesprok’n. A’j mie vroagt, hef de pestoarsmeid veur de misse bie’t 
opstel’n van alle atributtn noast ’t altaar stiekum met de lippe an kelk 
zett’n en aln’s kats lüeg droonk’n. Sabotaasje köj dat wa neum. 
Ton ik d’r oawer noadach, koonk het ok nog wa begriep’n, dat koonk. 
Want dee pestoarsmeid har aaltied van dee waterige oong’n en stoonk 
geregeld nor voesel (en nor zweet at zee in de pastorie kot langs mie 
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hen leup). Mer um disse lezing efkes op ne vreadige wiese of te sloet’n 
wil ik met oeleu deel’n, dat rechtewoard het karkgebeur’n merakels 
dunne soep isse wod’n. Woar het vrooger dikke arwtensoep was met 
varkenspeute- en ’n stet; ’n leppel ston d’r rechop in. Ach ja, ik kiek 
meewarig umme. Dit joar was met Kassemis heel dunne soep; ginne 
vroogmisse, ginne nachmisse, gin stille misse of hoogmisse. Oh ja, en 
gin lof um half veare… 

HekselmesienHarry 

 
Mooie muziek én zang versterken je gemoedsrust 
 

Het mooiste instrument is de stem, zo is het maar net. Deze spreuk 
kwam ik onlangs weer tegen in mijn aantekeningen, die ik de laatste 
jaren heb geschreven. Waarin ik gewoon, als het zo uitkwam, een 
aantal wijsheden op papier zette. Over allerhande zaken, naar 
aanleiding van actuele gebeurtenissen. En vaak ook met kleine, 
dromerige fantasieën die mijn stemming weergaven. 
Het luchtte op, gaf mij voldoening en was geregeld een uitlaatklep als reactie 
op gebeurtenissen van alle dag. Die stilaan een donker en somber silhouet 
weergeven. Van een wereld die behoorlijk van slag is en waar een grote 
onverschilligheid en onvrede heerst. En een oplossing is nog lang niet aan de 
horizon te ontwaren. Als tegenhanger van die blijvende onzekerheid ga je in 
stiltemomenten even dagdromen. Opdat een beetje geluk je gemoed kan 
opfrissen. En daar hoort zeker luisteren naar muziek bij. 
Muziek van allerlei genres kunnen me raken. Jaren ’60 en ’70 muziek, 
countrysongs, ‘kleine liedjes’ met gevoelige teksten en vooral koorzang. Solo’s 
of duetten van operazangers, allemaal ontroerende muziek met fenomenale 
zangpartijen. Denkend ook aan de geweldige indringende uitvoering van het 
beroemde lied Evita, gezongen door Anita Meijer, de toenmalige beste zangeres 
van Nederland. Om dichter bij huis te blijven; in 2016 was in de Beckumer kerk 
een jubileumconcert vanwege het 750 jarig bestaan van Beckum. Onder leiding 
van dirigent Maurice Luttikhuis (oud-Beckumer) met The New Symphonics en 
het Beckumer/St.Idorushoevse zangkoor Spirit werd de wereld-beroemde lied 
Once upon a time in the West gezongen. Adembenemend en zo ontroerend dat 
bij menigeen de rillingen over de rug liepen. En het concert van het nationaal 
bekende Helmondse Mannenkoor, een tijdje geleden in de Beckumer kerk, was 
ook indrukwekkend. Mede door de geweldige akoestiek, die  het machtige 
stemgeluid van de koren optimaal laat klinken. Dus dat live muziek en vooral 
pure (koor)zang een goed medicijn is voor een positieve gemoedsrust, staat 
buiten kijf. En dat is in deze Kersttijd toch een kostbaar ijkpunt voor iedereen. 
                                                                                          Knitto - extra  
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Advertentie - Presentatie 
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Breaking News….. we mogen weer! 

 
Afgelopen weekend werden de versoepelingen al aangekondigd en 

zijn dinsdag jl. officieel bevestigd door het kabinet. 
Beperkende maatregelen in de corona pandemie worden/zijn voor 
een belangrijk deel ‘afgeschaald’. Bij de horeca, de cultuur en sport 
‘mogen we weer’. Zij het met het in acht houden van de QR code, 

afstand bewaren, deels mondkapjes en eerdere sluitingstijden. 
Ook voetbalstadions mogen weer publiek ontvangen. 

BBB redactie 

 
 

 
Mannen en vrouw van het eerste uur. het OVBO bestuur (thans 86 leden!) 
stelt zich voor; vlnr; Bas, Martin. Michiel, Angela en Rob 
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DEZE MAAND… in één volzin 

We hebben een nieuwe regering met evenveel vrouwelijke als 
mannelijke bewindsvoerders na een bevalling van zo’n jaar en dat zou 
ons tevreden moeten stemmen maar ja, Hollanders, criticasters dus; ‘ik 
mot eas nog is zeen’, ’t is één pot nat’, ‘spölt ommaol oonder één heudje’, 
is dan de barpraat, alhoewel, begin januari mocht je het café nog niet in 
dus daar geen barpraat, hetgeen onverlet laat, dat in de wereld van alles 
broeit en smeult, met name in Oekraïne met machtsvertoon en 
wapengekletter Rusland en de VS elkaar de loef afsteken met verbale 
dreigementen waarbij de pot de ketel verwijt dat hij zwart ziet, wat niet 
wegneemt dat in Beckum… de rommel na het afgestoken vuurwerk 
tijdens oud-op-nieuw door de jeugd op en rond de speelplaats netjes 
was opgeveegd en we het jaar 2022 onder de hardnekkige pandemie 
toch maar met enig positivisme tegemoet moeten zien, dus hou je taai 
want sinds afgelopen weekend mogen we toch weer ruimer ademhalen! 

 
 

SPREEKUUR GEZONDHEIDSPOST BECKUM IN DE PASTORIE 
ARTS: (Henny de Hartog)  (op afspraak 074-2555430) 

DINSDAGMIDDAG  : 16.00 – 17.00 uur 
DONDERDAGOCHTEND   : 08.00 – 09.00 uur 
VRIJDAGMIDDAG  : 16.00 – 17.00 uur 

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

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

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

(zorgcentrale bij acute zorg 088 – 3677000) 
TAI YIN ACUPUNCTUUR BECKUM (Fenanja Bouman) 

Praktijk aan huis 
Voor behandeling of afspraak tel. 06-27560378 

Podotherapie Reggestreek 0548-794515 
VRIJDAGMIDDAG op afspraak 

 
 


