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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 23 oktober uw stuk naar 
onderstaand mailadres:
dorpsbladbeuningen@gmail.com 

Parochiële berichten:
Kopij inleveren voor: 22 oktober
Email: beuningen@lumenchristi.nl
Redactieadres:    Trudy Oude Nijeweme: 0541-353568

Marja Beld: 06-20528901

CORRESPONDENTIE

Oktober
10 - Oud papier
11  - Herfstwandeling Beuningen
24 - Dorpsquiz Beuningen

November
14 - Oud papier

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

DORPSBLADBEUNINGEN@GMAIL.COM

KALENDER

Verschillende verenigingen uit Beuningen doen dit jaar weer mee aan de Rabo 
ClubSupport actie, waarin leden van de Rabobank hun stem kunnen uitbrengen 
op verenigingen naar keuze. Stemmen gaat dit jaar op een andere manier. Je 
stemt als volgt:

Je kunt stemmen door in te loggen in de Rabo Bankieren app of op de website 
van de Rabobank. Klik op ‘Zelf regelen’ en vervolgens ‘Mijn Lidmaatschap’. Hier 
kan je klikken op Rabo ClubSupport.

Uit Beuningen doen de volgende verenigingen mee aan deze actie!

• K.V. Beuningen

• KPJ Beuningen

• Muziekkapel Kats van de Wies

• Stichting Dorpsraad Beuningen

• Stichting van Burgstedenfonds

• Zaalvoetbalvereniging Beuningen

• Zij-Actief

RABO CLUBSUPPORT
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Het laatste weekend van september, dat kan maar één ding betekenen!
Buitengewoon Beuningen 2020. Dit jaar helaas in een ander jasje, maar wat was 
het een ongekend succes!

Zondag 27 september gingen veel Beuningers, maar ook mensen daarbuiten op 
safari! Vanaf twee startlocaties (Mensmanweg en Hoenderkampweg) gingen in 
totaal ruim 40 auto's van start. 

De route werd natuurlijk niet zomaar prijsgegeven, hiervoor moesten de 
teams onderling goed samenwerken, goed opletten en zorgvuldig alle puzzels 
oplossen. Ieder team kreeg een routeboek, opdrachtenboek en een goedgevuld 
overlevingspakket mee om de routes te rijden. Onderweg werden ze staande 
gehouden door politieagenten (Richard Hoonberg en André Bos), werd de auto 
gewassen door de beestachtige Ben Scholten en Mark Broenink en werd er een 
spel gespeeld onder leiding van Edwin en Ilona Hampsink. Maar wie was dan de 
Mystery Guest in het krokodillenpak? Het was Martin Kuipers!

Rond 4 uur druppelden de eerste auto's weer binnen bij de finish. Deze was op 
het kerkplein in Beuningen. Hier werden de routeboekjes weer ingeleverd en 
konden de juryleden zich buigen over de gemaakte opdrachten. Vanaf 20:00 uur 
werden via een liveverbinding op Facebook de prijswinnaars bekend gemaakt. De 
winnaars zie je op onze Facebookpagina!

De organisatie kijkt terug op een werkelijk waanzinnige dag en wil iedereen hartelijk 
danken voor hun deelname of hulp tijdens de safaritocht. De foto's zijn te vinden 
op de Facebookpagina van Buitengewoon 
Beuningen. Binnenkort 
komen ook de routes op 
de Facebook pagina. Deze 
route is gemaakt door 
vrijwilligers van dorpsfeest 
Buitengewoon Beuningen. 
Een vrije gift voor deze route 
wordt warm ontvangen 
en goed besteed. Alvast 
hartelijk dank!

Tot took´n joar!
24/25/26 september 2021!

HEEL BEUNINGEN OP SAFARI !

De website van de dorpsraad is geüpdatet en in een nieuw jasje gestoken.

Sinds 1 oktober jl. is de nieuwe site van de Dorpsraad Beuningen live. U kunt 
op deze site van alles vinden over ons, de Dorpsraad maar de site is met name 
voor u! De inwoners van Beuningen en voor de toeristen die ons prachtige dorp 
bezoeken. En...u zult verbaasd staan over datgene wat er allemaal te beleven is 
in ons prachtige Beuningen. 

Dankzij een financiële bijdrage van de Gemeente Losser heeft Idee Communicatie 
deze site opnieuw kunnen opzetten. Vele verenigingen, stichtingen en bedrijven in 
Beuningen en ook het dorpsblad Beuningen 't Klokhoes een mooi digitaal plekje 
gekregen. Geheel onderaan de pagina staan prachtige foto's van Instagram die 
mensen 'posten' wanneer ze het dorp Beuningen bezoeken. Overigens is de 
Dorpsraad Beuningen ook te volgen via facebook en twitter. Volgt u ons al?

Mist u iets? Was u op zoek naar iets maar kon u het op de site niet vinden? Laat 
het ons dan vooral weten. Dan zorgen we ervoor dat deze informatie alsnog op 
de site komt. 

NIEUWE WEBSITE DORPSRAAD

DAMES GYMCLUB ZOEKT NIEUWE LEDEN!

Op maandag van 19.30 / 20.30uur, in de gymzaal van Beuningen.
We gymmen een half uur en daarna een half uur volleybal of een ander balspel.

Heb je zin om mee te doen … op de maandagavond, Leeftijd maakt niet uit…., wij 
zijn 60+,  wees welkom.

Voor info:  06-57209188, Marian Dijkhuis

WWW.DORPSRAADBEUNINGEN.NL
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Dorpsquiz Beuningen 2020
Ook meedoen met de Dorpsquiz Beuningen op zaterdag 24 oktober 2020? 
Aanmelden kan nog steeds via quiz@dorpsbladbeuningen.nl
Wij zijn ontzettend druk met alle voorbereidingen. Het wordt weer een avond 
om nooit te vergeten! Met veel Beuningen gerelateerde vragen en opdrachten, 
gekke uitdagingen en lastige raadsels. Wie gaan er dit jaar met de fantastische 
hoofdprijs vandoor? 

En hoe zit het dan met de Corona maatregelen?
Op het moment van dit schrijven gelden er wellicht andere maatregelen dan op 
24 oktober tijdens de Dorpsquiz. Momenteel geldt er voor bijvoorbeeld bezoek 
thuis maximaal 3 personen. Wij willen jullie graag helpen bij het bedenken van 
passende oplossingen om zo toch een geslaagde Dorpsquiz te kunnen realiseren. 

Bij iemand thuis 
Houd rekening met het maximaal aantal toegestane bezoekers bij je thuis en 
natuurlijk de 1,5 meter afstand. Jullie zouden bijvoorbeeld ook jullie team kunnen 
opsplitsen. 

Horeca 
Willen jullie als team gezellig in het café gaan zitten houd er dan rekening mee dat 
er vooraf gereserveerd dient te worden. Ook moet je je als bezoeker registreren. 
Op dit moment geldt helaas dat de horeca om 22.00 uur de deuren moeten 
sluiten. 

Buiten 
Voor activiteiten buiten, waar geen continue doorstroming van mensen is, geldt 
een maximum van 40 personen. Gezellig met jullie team bij de vuurkorf, glühwein 
er bij! Mits het weer het toelaat zou dit toch een hele mooie oplossing zijn! 

Online 
Mochten jullie bovenstaande tips niks vinden dan kan het altijd nog online! 
Bijvoorbeeld via Whatsapp (videobellen) met een groep van maximaal 8 
personen, Skype of Zoom zijn ook gratis apps voor groeps-videochat en 
groepsvideogesprekken. Test deze apps wel even ruim van tevoren uit zodat 
jullie op tijd kunnen starten met de quiz. 

Graag tot 24 oktober !

WENDYS WEETJES Uitje winnaars van vorig jaar 
Op 30 augustus was het zover! Het winnende team van de Dorpsquiz Beuningen 
2019 hebben op deze mooie zomerse dag hun prijs verzilverd. De prijs was 
een dagje uit met het hele team. Bij Actief Twente mochten de winnaars kiezen 
waarmee ze er een dagje op uit zouden trekken. Het werden de e-choppers! Na 
een mooie tocht was het tijd voor een heerlijk diner bij ́ t Sterrebos. Ook hebben ze  
nog een lekker smulpakket 
van de Plus Denekamp 
tegoed! Deze ontvangen ze 
tijdens de Dorpsquiz van 
dit jaar. Gaan ze wederom 
voor de winst?

Winactie 10 bonuspunten Dorpsquiz 
Een tijdje geleden was er de winactie voor de 10 extra bonuspunten tijdens de 
Dorpsquiz Beuningen. De bedoeling was om je mooiste coronaproof 2020 foto 
op de Facebookpaginga van Dorpsquiz Beuningen te plaatsen. Er kwamen een 
heleboel leuke en creatieve foto´s voorbij! Bedankt allemaal! Maar er waren twee 
foto´s die er voor ons toch wel uitsprongen. Deze twee foto´s verdienen wat 
ons betreft beide de 10 bonuspunten. Van harte gefeliciteerd Astrid Rikkink en 
Christine ten Barge, jullie hebben beide alvast een mooie voorsprong met jullie 
teams!
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INTENTIES EN JAARGEBED

MARIABEUKSKE

Jaargebed
Trui Oude Nijeweme-Ensink op Reimer, Jan Zanderink, Johnny Visschedijk

Zaterdag 10 oktober 19:30 uur: Eucharistieviering
Voorgangers:  Pastor Munsterhuis
Collectant:   B. Groener
Intenties:  ouders Oude Nijeweme-Ensink op Reimer,  
   ouders Oude-Nijeweme-Sleiderink, ouders Roesthuis- 
   Grote Beverborg, ouders Loman-Remerink,  
   Johan en Sientje Sanderink-Golbach, Annie Tijkotte- 
   Ros vd ouderenbond, ouders Steunebrink-Oude Ophuis,

Zondag 18 oktober 09:00 uur:  Gebedsviering
Collectant:   H. Rolink
Intenties:  ouders Steunebrink-vd Ham, Hennie en Alfons   
   Steunebrink

Zaterdag 24 oktober 19:30 uur:  Gebedsviering
Voorganger:  Pastor vd Bosch
Collectant:   G. Smellink
Intenties  Johan en Sientje Sanderink-Golbach,  
   vader en moeder Oortman

Sam's kledinginzamelingsactie 10 oktober 2020
Op zaterdag 10 oktober a.s. kunt u uw herdraagbare kleding en schoenen inleveren 
in het kerkportaal van onze parochiekerk van 9 tot 12 uur.
Als goede doel is deze keer gekozen voor hulp aan Ethiopië voor het verkrijgen van 
schoon water en sanitair.

4
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a.  dikke rib  m.  ribeye 
b.  driestukhoek n.  champrib 
c.  wang   o.  borst 
d.  puntborst  p.  muis 
e.  liesstuk  q.  entrecote 
f.  bavette  r.  vang 
g.  schoudermuis s.  rumpsteak 
h.  dikke lende t.  ossehaas 
i.  bloemstuk  u.  platte bil 
j.  sukadestuk  v.  schenkel 
k.  onderrib  w.  staartstuk 
l.  hals   x.  fijne rib 

WAT M OET JE DOEN?  
Varkensvlees is heerlijk en wordt dan ook veelvuldig gegeten in Nederland. Maar 
weet je eigenlijk wel wat er nog meer van het varken gemaakt wordt?

Knorretje....

o
Wist je alles?
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1. ______________________________

2. ______________________________

3. ______________________________

4. ______________________________

5. ______________________________

6. ______________________________

7. ______________________________

8. ______________________________

9. ______________________________

10. ______________________________
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OOGSTDANKVIERING

Graag willen we iedereen uitnodigen voor de jaarlijkse oogstdankviering die 
gehouden wordt op zaterdag 10 oktober om 19.30 uur. Pastor Munsterhuis zal 
voorgaan in deze mooie gezins-/eucharistieviering, waarin we danken voor de 
oogst. De corona voorschriften moeten in acht worden genomen, wat inhoudt 
dat er handen gedesinfecteerd moeten worden en dat de afstand van 1,5 meter 
toegepast wordt. Vele vrijwillig(st)ers hebben voor deze gelegenheid de kerk, 
landkruisen en Mariakapelletje weer prachtig versierd. De kinderen gaan op 
school ook weer iets leuks maken. Het thema- en dames/herenkoor zullen met 
een klein groepje tijdens de viering garant staan voor passende liederen. Na 
afloop van de viering kunnen we helaas door de coronamaatregelen niet even 
bijpraten en geen koffie schenken. We hopen op uw begrip. Ook is het jammer dat 
“Zij Actief” dit jaar door corona geen bijdrage kon leveren aan de kerkversiering. 
We hopen dat volgend jaar alles weer bij het oude zal zijn. Het is zeker de moeite 
waard om tijdens dit weekend ook even bij de landkruisen en het Mariakapelletje 
te gaan kijken. 

Werkgroep oogstdankviering

HERFSTWANDELING
 
Op zondag 11 oktober is in combinatie met het oogstdankfeest weer een 
mooie wandeling uitgezet. Dit met inachtneming van de RIVM regels. Er mogen 
maximaal 200 personen deelnemen, verdeeld in tijdvakken. Het thema van de 
wandeling is: ”De kracht van de natuur”. Je kunt kiezen uit 5 of 10 km. De 5 km is 
erg leuk om met kinderen te lopen. Zeker de moeite waard! Reserveren verplicht.
herfstwandeling.beuningen@gmail.com 
Let op: Vol=vol 

Organisatie herfstwandeling

PASTORPRAAT

We wilden zo graag weer “gewoon” beginnen. Het gewone leven, zoals het was: 
gewoon naar school, het werk, op visite en naar feestjes. Maar het gewone leven 
is niet meer; zou het ooit terugkomen? We bevonden ons in de veertigdagentijd 
– die ons herinnert aan de tijd die Jezus doorbracht in de woestijn voordat hij 
aan zijn openbare leven begon - toen het begin van de coronacrisis zich bij ons 
aandiende. Het Bijbelse beeld van de woestijn, dat bij die tijd past, verwoordde 
voor mij de situatie waarin veel mensen zich toen bevonden; het was een dorre 
tijd met een nog grotendeels onbekend gevaar dat onze levens bedreigde en 
waarin we moesten zien te overleven. De druk op de zorg en de mensen in de 
zorg, de omschakeling naar digitaal werken, digitaal naar school gaan, digitaal 
kerk zijn; het viel niet altijd mee. In deze tijd hebben veel mensen echter ook 
mogen inzien wat voor hen echt belangrijk is, wat er voor hen echt toe doet; in 
dat opzicht heeft deze tijd ook vruchten voortgebracht. De woestijn is ook de 
plaats waar je tot verdieping en inzicht kunt komen. Het Bijbelse beeld van de 
woestijn blijft ook nu met mij meegaan. De veertig dagen lijken over gegaan te 
zijn in de veertig jaren die het volk Israël in de woestijn doorbracht op weg naar 
het Beloofde Land. Vaak morde het volk, omdat het terugverlangde naar het oude 
leven. Het verviel in afgoderij, omdat het God niet nabij wist en het geen helder 
zicht had op het Beloofde Land. Waar doen we dit allemaal voor, het leidt nergens 
toe! Hoe herkenbaar nu. In betere dagen mocht het volk Israël echter ook Gods 
trouw en zorg om hen ervaren. Elke dag regende het manna uit de hemel, elke 
dag gaf Hij hen het brood dat ze nodig hadden voor die dag. Die ervaring deed 
hen, ondanks alles, verder gaan. Daarmee staat het volk Israël model voor alle 
mensen van alle tijden die hebben vastgehouden aan het geloof in een trouwe 
en aanwezige God, juist in moeilijke tijden. Een God, die hen iedere dag weer de 
moed en de kracht gaf om verder te gaan. Laten wij ons door het geloof van al 
deze mensen bemoedigen om in vertrouwen te leven in deze onzekere en soms 
angstige tijd, die duurt. 
José van den Bosch, pastoraal werker
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HET HEILIG VORMSEL

We gaan in oktober weer starten met het Vormselproject met een aantal 
verrassende activiteiten, informatieve groepsbijeenkomsten en mooie gesprekken 
tussen ouders en hun kind. Zo bereiden wij ons voor op het ontvangen van het 
Heilig Vormsel in maart 2021.
Ouders / Verzorgers van kinderen uit groep 8 die aan dit project mee willen doen 
zijn van harte uitgenodigd op de informatiebijeenkomst van maandag 19 oktober 
om 19.30 uur in de St. Nicolaaskerk in Denekamp.
Via de Mariaschool volgt een uitnodiging voor deze avond. In deze 
uitnodiging vindt u informatie voor het aanmelden voor deze avond.  
Bezoekt uw kind een school buiten Beuningen, dan kunt u zich aanmelden 
middels een mail naar: tolbult2@gmail.com
De vanwege corona uitgestelde Vormselviering van 14 maart zal plaatsvinden 
op zaterdag 31 oktober. Over hoe deze viering er uit gaat zien en met hoeveel 
bezoekers u hierbij aanwezig mag zijn volgt begin oktober bericht.

Namens de Vormselwerkgroep Lumen Christi,
Erna Olde Dubbelink

DE VORMELINGEN WORDEN GEVORMD !

De vormelingen van Denekamp, Beuningen en Noord-Deurningen waren er klaar 
voor op donderdag 12 maart jl. Die middag hadden ze in de kerk geoefend voor 
de vormselviering die twee dagen later, zaterdag 14 maart, zou plaatsvinden. 
Maar………..’s avonds kwam het bericht dat de viering vanwege het grote aantal te 
verwachten mensen, niet door zou gaan. Een grote teleurstelling, die nog versterkt 
werd door alle veranderingen en onzekerheden die ons leven in de maanden 
daarna zouden gaan bepalen. Dan nu, het goede nieuws: deze vormelingen 
worden binnenkort alsnog gevormd!
Omdat we elkaar al lange tijd niet gezien hebben, zijn de vormelingen begin 
oktober uitgenodigd voor de “magische vormdag” in het klooster van de Zusters 
Franciscanessen in Denekamp. Na die dag zijn de kinderen – opnieuw – helemaal 
voorbereid om gevormd te worden door monseigneur Woorts op zaterdag 31 
oktober as. Omdat een beperkt aantal mensen toegelaten mag worden, zijn de 
vormselvieringen alleen voor de vormelingen en hun gezinnen. Dat is heel jammer, 
maar we hopen dat dit niet af zal doen aan het bijzondere en feestelijke karakter 
van de viering. We wensen de vormelingen alvast een hele mooie viering toe. 

Pastoraal team Lumen Christi

CONCERT VAN HOOP, VREUGDE EN NIEUWE MOED

Het nieuwe seizoen van het Huis van Spiritualiteit wordt geopend met een concert 
waarin muziek en poëzie elkaar afwissen. De Zusters van Denekamp begeleid 
door pianist Jos Beunders, Charlotte Winkelhorst – sopraan – en Herman Koops 
-pianist/organist – zullen u met hun zang en muziek verlichten en verwarmen in 
deze moeilijke tijd. U bent van harte welkom bij dit muzikale en spirituele concert 
op zondag 25 oktober om 15.30u in de R.K. Simon en Judaskerk in Ootmarsum. 
De kerk is open vanaf 15.00u en het concert duurt ongeveer een uur. Kaarten 
voor dit concert kosten 7,50 euro (kinderen tot 18 jaar gratis). Betalen aan de 
deur van de kerk. Graag reserveren vóór 20 oktober bij het secretariaat van de 
parochie Lumen Christi: secretariaat@lumenchristi.nl tel: 0541 - 35 35 51 Bij de 
reservering graag aangeven met hoeveel mensen u komt en of u al dan niet tot 
één gezin behoort (i.v.m. maximum aantal beschikbare plaatsen)

LOCATIENIEUWS

Wie helpt er mee?
Het is al vaker verteld, maar graag willen we het toch nog een keer onder 
de aandacht brengen. Onze kerk kan alleen blijven bestaan als we aan de 
volgende 4 voorwaarden voldoen. Te weten: Voldoende geloofsbeleving, 
goed functionerende werkgroepen, goed functionerende locatieraad en 
financieel gezond. Op dit moment voldoen we aan al deze voorwaarden. 
Echter onze penningmeester (en tevens secretaris) stopt eind december. Zij 
had het afgelopen jaar een dubbele functie. We zijn daarom op zoek naar een 
secretaris en een penningmeester die onze locatieraad komen versterken. We 
weten dat het onzekere tijden zijn voor kerken, maar niets doen en afwachten 
is geen optie. In de krant van zaterdag 26 september jl. omschreef theoloog 
Henk de Roest het heel treffend: “blijf als kerk aanwezig in een dorp, geef niet 
zomaar op wat in generaties is opgebouwd en zoek naar manieren om toch als 
gemeenschap door te gaan” 
Hier ligt een uitdaging voor ons in het verschiet. We kunnen dit niet alleen, dus 
ga met ons die uitdaging aan! Durf jij het aan?! Twijfel je? Neem contact op 
met één van ons (Ria, Jan, Wim of Liesbeth) We kijken er naar uit. 

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



16

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


