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Beuningerstraat 71  Beuningen  0541 35 13 65 
 www.sterrebos.nl

uw feest tot in de puntjes verzorgd!
verjaardagen, bedrijfsfeesten, bruiloften, zakelijke bijeenkomsten, etc

Hier kan uw advertentie komen 
te staan!

dorpsbladbeuningen@gmail.com

Wilt u ook in het dorpsblad staan met een interessante column, mooie foto, 
pakkende anekdote of een mededeling? Mail dan voor 18 juni uw stuk naar 
onderstaand mailadres:
dorpsbladbeuningen@gmail.com 

Parochiële berichten:
Kopij inleveren voor: 18 juni
Email: beuningen@lumenchristi.nl
Redactieadres:    Trudy Oude Nijeweme: 0541-353568

Marja Beld: 06-20528901

CORRESPONDENTIE

Juni
13 - Bingo KPJ Beuningen - live op Facebook vanaf 20:00 uur
15-20 - Collecte Maag Lever Darm Stichting
27 - Oud papier

WILT U DE DIGITALE, VOLLEDIGE KLEURVERSIE VAN 
‘T KLOKHOES ONTVANGEN? STUUR DAN EEN MAIL NAAR: 

DORPSBLADBEUNINGEN@GMAIL.COM

KALENDER

Van 15 tot en met 20 juni a.s. staat onze collecteweek gepland. Corona heeft voor 
veel veranderingen gezorgd. Samen met andere collecterende fondsen hebben 
we een manier gevonden waarop collectevrijwilligers, ook in deze tijd, met een 
gerust hart veilig kunnen collecteren. En daar zijn wij heel erg blij mee. Want de 
inkomsten van de collecte zijn een belangrijke bron van inkomsten waarmee wij 
wetenschappelijk onderzoek en voorlichting kunnen financieren.
Dit jaar wordt de collecte online gedaan. De collectanten openen hun eigen 
collectebus en zo kunt u ook online doneren. Een 
berichtje ontvangt u via Facebook, WhatsApp of 
e-mail. Familie en vrienden kunnen anoniem een 
online donatie in de collectebus doen. Makkelijk én 
veilig.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

Meer info: 
https://www.mlds.nl/collecte/collecte-3/

COLLECTE MAAG LEVER DARM STICHTING
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Beste dorpsgenoten,
 
Na jaren voorbereiding is het bijna zo ver: de opening van het nieuwe 
gezondheidscentrum in De Lutte, aan de Plechelmusstraat 1. De Lutterse 
huisartsen hebben samen met Fysiopraktijk Berghuizen een prachtig 
gezondheidscentrum laten bouwen waar ze trots op zijn! Vanaf 9 Juni zullen de 
huisartsen werkzaam zijn op de nieuwe locatie, de fysiotherapeuten volgen op 
15 juni.
Met de nieuwbouw is er voor de huisartsen eindelijk de ruimte die nodig is 
om de praktijk verder te ontwikkelen. De eerste stap hierin is de komst van 
een doktersassistente per juli. Voor kleine medische vragen, bijvoorbeeld oren 
uitspuiten, injecties, uitstrijkjes en bloeddrukcontroles kunt u straks ook bij haar 
terecht. 
 
Naast de huisarts, apotheek en fysiotherapeut zal ook een logopedie- diëtetiek- 
podotherapie- en kinderfysiotherapiepraktijk zitting nemen in het pand. Tevens 
zijn we blij dat Medlon 3 keer per week bloed komt prikken (maandagochtend, 
woensdagmiddag en vrijdagochtend) , en dat Thuiszorg Maartje vertegenwoordigd 
is in ons centrum.
Een receptie om u allemaal het nieuwe centrum te laten zien is op dit moment 
niet mogelijk door de corona beperkingen die nu nog gelden. Na de zomer hopen 
we dit alsnog te kunnen organiseren. 

Huisartsenpraktijk & Apotheek Brandenburg Elferink
Tijdens kantooruren kunt u de dienstdoende huisarts bereiken via telefoonnummer 
0541-551355, Luister de gehele tekst af.

Voor spoedeisende zorg op werkdagen na 1700 uur en in het weekend kunt u 
bellen met de Spoedpost Hengelo via telefoonnummer 088-5551155

Vanwege de huidige Corona-epidemie is de praktijk vaker dan gebruikelijk 
gesloten omdat de beide huisartsen ook dienst moeten doen op corona-post in 
Oldenzaal."

Namens huisartsenpraktijk & Apotheek De Lutte:
Jan Brandenburg 
Anneke Elferink

Namens Fysiotherapie Berghuizen:
Rob Olde Keizer
Marieke Hoogkamer

Dit jaar begonnen we fanatiek te vergaderen en activiteiten te organiseren, 
totdat de coronacrisis roet in het eten gooide. Geplande acitiviteiten moesten 
helaas worden afgelast, om ons aan de maatregelen te houden. Nu we al een 
tijdje stil hebben gezeten, leek het de KPJ tijd voor een activiteit voor het hele 
dorp. In navolging van het succes van de eerste dorpsquiz, steekt de KPJ op 13 
juni de handen uit de mouwen en wordt er een heuse bingoavond georganiseerd 
waaraan iedereen kan meedoen!

Hoe gaat het in zijn werk?
Iedere ontvanger van het dorpsblad heeft 3 bingokaarten ontvangen. Deze hebben 
alle drie een verschillende kleur. Met deze bingokaarten kun je deelnemen aan de 
bingo. We gaan zaterdagavond 13 juni vanaf 20:00 live op Facebook, zoals jullie 
dat kennen van de pubquiz. Hier wordt door twee knotsgekke bingomasters aan 
het rad gedraaid en je kunt dus vanuit huis meespelen. 

Spelregels:
• Elke bingokaart heeft een kleur. We spelen 3 rondes. Je kunt per ronde enkel 

en alleen met de juiste kleur meespelen. 
• Ronde 1 is geel, ronde 2 is roze, ronde 3 is bruin.
• Kras de nummers niet volledig door, zodat wij kunenn controleren of er niet 

wordt valsgespeeld.
• Valse bingo's worden niet geaccepteerd, en hier zal dan ook een nader te 

bepalen straf op staan.

Wil je met meerdere bingokaarten meespelen om meer kans te maken op te 
gekke prijzen? Dat kan! Je kunt boekjes bijkopen voor een schijntje. 
1 boekje (3 bingokaarten) voor slechts €2 en 3 boekjes (9 bingokaarten) voor 
maar €5,-. Stuur hiervoor een appje naar 0681870524 of stuur een PB via onze 
Facebookpagina.

Het enige dat je hoeft te doen is wat lekkers te eten en te drinken pakken. Stem 
je smartphone, tablet of laptop af op de Facebookpagina van de KPJ Beuningen.
Er zijn talloze mooie prijzen te winnen, welke wij bij u thuis zullen bezorgen. 

UPDATE HUISARTS BRANDENBURG BINGO KPJ BEUNINGEN
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Vakantie in eigen regio

Deze zomer kunnen we de vakanties richting het buitenland waarschijnlijk wel 
vergeten. Helaas, het is niet anders. Hopelijk volgend jaar weer. Maar dat is 
natuurlijk geen reden om onze welverdiende vakantie niet te gaan vieren! Gelukkig 
zijn er heel veel leuke alternatieven (coronaproof) en hoeven we ons absoluut niet 
te vervelen. Sterker nog, vakantie in eigen omgeving is echt genieten! 

Ontdek je eigen omgeving met de step, solex of scooter
Huur een solex, chopper, scooter of lekker sportief een step, mountainbike 
of e-mountainbike bij Actief Twente! Hartstikke leuk om op deze manier rond 
te touren door je eigen omgeving. Bij Actief Twente zijn tevens mooie routes 
beschikbaar en het is zelfs mogelijk om een lunchpakket of goed gevulde 
picknickmand mee te nemen voor onderweg. 
> Actief Twente, Denekamperstraat 49 Beuningen 

Lekker vers fruit en smoothies 
Bij Twentefruit zijn ze gespecialiseerd in het kweken en verwerken van frambozen, 
bramen, bosbessen en aardbeien. Fiets eens langs voor lekker vers fruit en 
smoothies. In de zomermaanden (juni tot en met september) kun je het fruit zelf 
plukken! 
> Twentefruit, Kanaalweg 28 Noord Deurningen 

Picknicken en zonnebaden het Lutterzand
Pak de fiets of de auto, neem een kleedje en een tas met wat lekkers mee en ga 

WENDYS WEETJES dan eens richting het Lutterzand. Eerst even een rondje wandelen of fietsen en 
dan een mooi plekje opzoeken, bijvoorbeeld de Greun’n Stet! Genieten toch! 

Natura Docet Wonderryck Twente 
Iedereen kent natuurlijk het museum Natura Docet wel maar misschien ben je er 
helemaal nooit binnen geweest? Of is het al jaren geleden? Museum Natura Docet 
Wonderryck Twente is het oudste natuurhistorische museum van Nederland 
en is voor jong en oud een belevenis. Verwonder je over de enorme collectie 
bijzondere dieren en fossielen in de wonderkamers van het museum.  Bouw je 
eigen digitale bos in Funky Forest en geniet van de mooie landschapstuin.
> Natura Docet, Oldenzaalsestraat 39 Denekamp 

High tea to go 
Gek op high tea? De high tea bij ‘t Theeluttke in De Lutte is een echte aanrader. 
Heerlijke gerechtjes en ontzettend gezellig. Vanwege de coronacrisis is er nu ook 
de mogelijkheid om een high tea to go te bestellen om thuis of onderweg te 
genieten van al dat lekkers. 
> Theeluttke, Plechelmusstraat 10 De Lutte

Op de waterfiets door Nordhorn 
Een rondje waterfietsen over de Vechtesee? Bij Pier 99 in Nordhorn is Bootsclub 
Nordhorn te vinden waar je waterfietsen en bootjes kunt huren. Vanuit hier kun 
je ook de binnenstad in varen / waterfietsen. Voor het echte vakantiegevoel is 
het een goed idee om gezellig af te sluiten op het terras van Pier 99. Je krijgt het 
gevoel dat je aan het strand bent! 
> Pier 99, Heseper Weg 40 Nordhorn

Terrasje pakken
Gezellig een terrasje pakken, eindelijk kan het weer! Gewoon in ons eigen dorp op 
het mooie, ruime terras van ‘t Sterrebos bijvoorbeeld? 

Zwemmen Kuiperberg 
Zwemmen op de top van Twente, dat kan bij zwembad De Kuiperberg! Het 
vernieuwde openluchtzwembad in Ootmarsum is per 30 mei weer gefaseerd  
geopend. Wel gelden er een aantal regels zoals dat er gereserveerd moet worden. 
Kijk voor alle maatregelen even op de site. 
> Zwembad De Kuiperberg, Stobbenkamp 80 Ootmarsum 

Touren met de tuktuk
Een unieke belevenis die je niet snel zal vergeten, touren met de tuktuk door 
Twente! Ze zijn per stuk te huur en je mag er gewoon zelf in rijden. Tevens zijn er 
prachtige routes beschikbaar. 
> Twente Tuk Tuk, Laagsestraat 8 Ootmarsum
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Wie 
of 
waar

Irma hoeft dit weekend niet te koken. Want ze is op 
drie achtereenvolgende avonden uitgenodigd om, 
samen met een groep andere mensen, lekker uit 
eten te gaan. 
 
b Irma’s neefje viert zijn verjaardag in het  
         pannenkoekenrestaurant. Een dag nadat Irma 
         samen met elf andere mensen had gedineerd. 
b  Tijdens het diner dat was georganiseerd voor  
         een afscheid van een collega zaten er twee 
         mensen meer aan tafel dan in het Japanse 
         restaurant. 
b  Op zondag werd de trouwdag van Irma’s 
         broer gevierd. 

        Wanneer WAAR               Waarom                     Met wie
        Vrijdag Turks               Afscheid collega       12 personen     
        Zaterdag Pannenkoeken             Verjaardag neefje                   14 personen           
        Zondag Japans               10de trouwdag broer       10 personen  

    Oplossing Logikwis dorpsblad, EDITIE 7

Wat betekenen deze uitdrukkingen?             Antwoord: 

Nen spleuthes in de pan kriegen  ............................  

‘n Hoesbreef verleuren     ............................ 

‘t Wief dreg meer oet met ‘n  

leppel as ‘n kearl kan indreagen  

met ‘n scheppel           ........................... 

‘t Nust oonder ‘n boom hebben  

liggen       ............................ 

Zwil in de oren hebben     ............................ 

De achterboks antrekken     ............................ 

 

Test je kennis  
over Beuningen

WAT M OET JE DOEN?  
Weet jij op welke plek de foto moet komen? 
 
 
Leuke tip: Check eens de site: www.topotijdreis.nl 

Beuningen
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INTENTIES EN JAARGEBED

MARIABEUKSKETERRAS STERREBOS WEER GEOPEND

Intenties 7 juni  
Jan Zanderink, ouders Zanderink-Visschedijk, ouders Schopman-Aveskamp,  
ouders Loman-Remerink

Intentie 14 juni
Johan Sanderink

Intenties 21 juni
ouders Steunebrink-vd Ham, Hennie en Alfons Steunebrink, vader en moeder 
Oortman, ouders Sleiderink-ten Dam, Bernard Heerink, Johan Sanderink

10 JAAR LUMEN CHRISTI 

VOOR JONG EN OUD HET LICHT OP ONS PAD.

Als alles is gelopen zoals de bedoeling was hebt u in de afgelopen periode een 
prachtig blad ontvangen met als titel: “parochie Lumen Christi 10 jaar samen”.
In dit blad, waarvan we hopen dat u het regelmatig nog eens open slaat, komt elke 
geloofsgemeenschap aan het woord om iets te vertellen over zijn of haar ervaring 
over de afgelopen 10 jaar. Het zijn stuk voor stuk verhalen die de moeite waard zijn 
om gelezen te worden. Het geeft een inkijk in elke geloofsgemeenschap binnen 
die ene parochie Lumen Christi. Je zou het ook de eenheid in verscheidenheid 
kunnen noemen. Het pastoresteam schetst haar beleving van de afgelopen 
10 jaar waardoor het een bijzonder boekwerkje is geworden. Aangevuld met 
prachtige foto’s uit de diverse locaties alsmede een item van de coördinator 
jongerenactiviteiten nodigt het uit om het te lezen. Kijk verder ook eens naar de 
puzzel voor de jeugd op de achterzijde en hebt u de prijspuzzel al opgelost? Deze 
kunt u tot 15 juni nog insturen. U doet toch ook mee!  Veel leesplezier.  

P.S. Mocht u geen blad hebben ontvangen, op het secretariaat van uw 
geloofsgemeenschap zijn nog exemplaren.

Eindelijk! Wat hebben we hier enorm naar uitgekeken met z’n allen. Het was even 
spannend of de maatregelen daadwerkelijk versoepeld zouden worden per 1 juni. 
Maar gelukkig, we mogen weer! Gezellig op het terras voor een lekker drankje en 
een hapje. Heerlijk! Genieten van de kleine dingen beseffen we nu meer dan ooit. 
Dat biertje smaakte dubbel zo goed! 
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PASTORPRAAT - PINKSTEREN

Beste mensen,

De leerlingen van Jezus waren bang, nadat ze gezien hadden wat er met Jezus 
was gebeurd. Ze zaten in de zaal met de deuren op slot en ze hadden ook niet de 
moed om te doen wat Hij als opdracht gegeven had : vertellen over God en over 
hoe de mensen goed met elkaar konden leven in Zijn Naam. 
Jezus was niet meer bij zijn leerlingen zoals ze dat gewend waren, maar Hij had 
hun wel beloofd een Helper te geven, de Heilige Geest, en dat vierden we met 
Pinksteren. We spreken wel eens over “handelen in de Geest van Jezus “. Moet je 
dan precies hetzelfde zijn als Jezus, hetzelfde kunnen? Dat kan niet en dat hoeft 
ook niet. Ieder van ons is weer anders,maar iedereen  krijgt wel dezelfde Geest 
van Jezus, om ermee te doen wat je kunt, naar wat je mogelijkheden zijn. En als 
we dan zeggen “leven in Zijn Geest” dan kunnen wij dat het beste uitleggen door 
er bij te vragen : Wat zou Jezus doen in mijn plaats?
Er zijn heel veel dingen in ons leven en samenleven waarbij wij ons die vraag 
kunnen stellen. Te denken valt hierbij o.a. aan onze relaties, aan ziekte, aan 
verdriet, aan eenzaamheid,  aan ons werk en zeker ook aan de grote opdracht 
om de armoe de wereld uit te krijgen en niet te vergeten onze omgang met de 
Schepping. Om bij dat alles zo goed mogelijke keuzes te maken in ons leven geeft 
Jezus Zijn Geest aan ons. Zo mag er iets van ons uitgaan en door ons heen gaan 
dat aan Jezus doet denken. De eerste taak is dan: Waar nodig angst en vrees 
wegnemen. Deuren en ramen naar elkaar openzetten, zodat de Geest de ruimte 
heeft, bij ons “naar binnen” kan.
Zo mag het verhaal van Jezus verder-gaan  en blijft het niet achter slot en grendel.

Pastoor Theo H.P. Munsterhuis

LOCATIENIEUWS

Kerk TV
Elke week zijn er 3 kerkdiensten voor de hele parochie te bekijken. Meer info: 
https://www.parochielumenchristi.nl/vieringen/
Tijdens de corona crisis kunt u kerk tv gratis op uw laptop/computer ontvangen. 
U kunt ook een kastje laten plaatsen tussen het internet en de TV zodat u kerk TV 
op de TV kunt kijken. Een simpele bediening door op 1 of 2 knoppen te drukken.  
Dit kastje kost incl. aansluitkosten €249,-
Kijken kost €5,- per maand.
U vindt kerk TV Lumen Christi op http://kerktv.niehoff.nl/

Vacature technische man/vrouw
Al enige tijd hebben we een groot beeldscherm in de kerk staan. Hier kunnen bijv. 
foto’s op getoond worden bij een avondwake.
Echter niet iedereen weet precies hoe de kabeltjes verbonden moeten worden 
tussen beeldscherm en laptop. 
We zijn op zoek naar iemand die af en toe bij wil springen – bij een avondwake, 
eerste communie, etc.- om mensen wegwijs te maken met de bediening van het 
beeldscherm.
Ben jij die man/vrouw die af en toe wel wil helpen? Neem dan even contact op 
met een van de locatieraadsleden.

Aktie kerkbalans
Op 22 mei jl is het toegezegde bedrag kerkbijdrage 2020 geïncasseerd. Van 
diegene die hebben aangegeven in twee termijnen te betalen wordt de tweede 
termijn in oktober afgeschreven.
Door de coronacrisis blijven inkomsten uit collectes, etc. uit.
Des te belangrijker is het -en we hopen dat van harte- dat de kerkbijdrage ook 
dit jaar kan zorgen,  dat we de vaste lasten die wel gewoon doorlopen, kunnen 
blijven betalen. 

De locatieraad
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WERKTUIG & BOUWDIENST DENEKAMP

BRANDLICHTERWEG 66D
7591 NE  DENEKAMP

T. 0541 35 14 58

WWW.WERKTUIGENBOUWDIENST.NL

• Straatwerk & verhuur • Graafwerk zaamheden 
Tuinaanleg • Levering bouwstoffen: 

gebroken puin, vulzand,  metselzand, bemeste tuinaarde, etc.

LOONWERK

GRONDVERZET

TRANSPORT

MACHINE VERHUUR
KLINKERKNIPPERS • TRILPLATEN • WACKERSTAMPERS

CONTAINER VERHUUR
VOOR DIVERS AFVAL
• VASTE PRIJZEN VOOR HET PLAATSEN EN OPHALEN
• DIVERSE MATEN: 3 M3 / 6 M3 / 10 M3 / 14 M3 / 30 M3

-Matrijzenbouw
-CNC verspaning

www.maku.nl

RILOH 

witgoed

Ambachtstraat 4C - 7587 BW De Lutte 
0541 - 551216

Denekamp | Tubbergen
www.groeneveldkeukenstwente.nl

CONTACT PAROCHIE
Opening parochiesecretariaat: 
woensdag:    09.00 - 10.00 uur
Adres:   Beuningerstraat 75
  7588 RG, Beuningen
Tel.:  0541 - 35 13 39
Bank:   NL 47 RABO 011 07 01 429 

• Informatie over kerkelijk huwelijk, kerkwerk, ziekenbezoek pastores,   
ziekenzalving en ziekenzegening kunt u vinden op www.lumenchristi.nl of  
via 0541 - 35 35 51 op werkdagen van 09:00 tot 11:30 uur. 

• Contactgegevens pastoresteam op www.lumenchristi.nl
• Bij overlijden graag contact opnemen met uw uitvaart-ondernemer.  

Zij nemen dan contact op met de dienstdoende uitvaartcoördinator 
• Voor dringende pastorale hulp buiten kantooruren kunt u bellen naar  

06-57940901. Dit nummer is niet voor het melden van uitvaarten.

Secretariaat Lumen Christi
Op werkdagen van 
09:00 - 11:30 uur
tel. 0541-353551

www.lumenchristi.nl

Locatieraad
Liesbeth ten Dam | tel: 0541-354719

ltendam@hetnet.nl
Ria Scholten | tel: 0541-351534

r.scholten@huifkarverhuur.nl

 
Jan Oude Nijeweme | tel: 0541-353568

jfmoudenijeweme@hetnet.nl
Wim Hobbelink | tel: 0541-352533 

whobbelink@hetnet.nl

Hebben jullie ook de die leuke stukken in de TC Tubantia en de Dinkelland visie 
gelezen? 
Inmiddels is de boekenkast flink opgeruimd en is er veel meegegaan met oud 
papier. Tijd om nieuw materiaal aan te leveren. Heeft u nog boeken die u eigenlijk 
niet weg wilt doen omdat ze te mooi zijn maar eigenlijk weet u dat u ze niet nog 
eens gaat lezen. En dat u er een ander nog heel erg blij mee kunt maken. 

Zet ze in de boekenkast! Natuurlijk zijn nog steeds spelletjes, puzzels en 
tijdschriften ook van harte welkom. 

MINIBIEB BEUNINGEN - EEN ONTMOETINGSPUNT
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Jan ter Steege

Oldenzaalsestraat 40A 
7591 GM Denekamp

Tel: 0541-356355

Goed eten, daar houden wij van!

A: 
E: 
T:
W: 

Denekamperstraat 42
info@anylabel.nl
0541-228080
anylabel.nl

- Draagbeugels
- Hanglabels
- Steeketiketten
- Banners
- Breekmunten
- Overige vormen

Wij denken graag met u mee!

Tuinonderhoud
Snoeiwerkzaamheden

Tuinaanleg
Grondwerk  •  Bestrating  •  Beplanting

06 12 03 14 24


