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Een eenmalige bijdrage doen?
Leest u elke drie weken met veel plezier het dorpsblad? Dan zou u ook een 

eenmalig bijdrage kunenn doen aan het dorpsblad 't Klokhoes. 
Alle donaties worden met veel waardering ontvangen op:

NL22 RABO 0335 5855 15
t.a.v. Dorpsblad Beuningen

-Matrijzenbouw
-CNC verspaning

www.maku.nl

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

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

K I E N H U I S

Als uitvaartbegeleidster of 
spreekster sta ik u graag bij  
zodra een leven herinnering 

geworden is.

K I E N H U I SK I E N H U I S
AngelineAngelineAngelineAngeline

Oude Dijk 57, Beuningen  |  (0541) 353 473 of 06 30 81 63 71
www.uwspreeksterangeline.nl  |  info@uwspreeksterangeline.nl

Wilt u ook in het dorpsblad staan met een interessante column, mooie foto, 
pakkende anekdote of een mededeling? Mail dan voor 12 augustus uw stuk naar 
onderstaand mailadres:
dorpsbladbeuningen@gmail.com 

Parochiële berichten:
Kopij inleveren voor: 12 augustus
Email: beuningen@lumenchristi.nl
Redactieadres:    Trudy Oude Nijeweme: 0541-353568

Marja Beld: 06-20528901

CORRESPONDENTIE
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Augustus
15  - Maria ten Hemelopneming
21  - Oud papier

Oktober
10  - Herfstwandeling Beuningen

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

DORPSBLADBEUNINGEN@GMAIL.COM

KALENDER

De Dorpsraad Beuningen heeft al een tijde een geheel vernieuwde website! 
Heb je de site al eens bekeken? Er is ook een koppeling gemaakt met Instagram 
locatie beuningen, Overijssel. Daar kom je de mooiste foto's en filmpjes tegen. 
Bijvoorbeeld van Richard Murray, Rachel Klamer of mensen die bij Actief Twente 
een voertuig huren.
Dit is ontzettend leuk om eens te bekijken.

WEBSITE DORPSRAAD BEUNINGEN
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UPDATE DORPSRAAD
Ontwikkelingen  rondom huisvesting 
School, Sportzaal, Dorpshuis en Kerk.
 
Eind maart 2021 is er digitaal overleg 
geweest tussen vertegenwoordigers 
van Stichting Dorpshuis Beuningen, 
vertegenwoordigers van de gemeente 
Losser, medewerker onderzoeksbureau  
ICS, de adviseur onderwijshuisvesting 
van de gemeente en het Schoolbestuur 
Konot.
Onderzoeksbureau ICS heeft 
tegelijkertijd een Integraal 
Huisvestingsplan (IHP) voor de 
gemeente opgesteld over de huisvesting 
van álle scholen in de gemeente Losser 
voor de komende jaren. Het college 
van B&W van Losser heeft inmiddels 
ingestemd met dit gemeentebrede 
onderwijshuisvestingsplan. Het 
plan zal nog worden besproken 
in de gemeenteraad van Losser. 
De Gemeente Losser en het 
schoolbestuur Konot staan beiden 
achter het voortbestaan van de school 
in Beuningen. 
 
In het kader van de verduurzaming 
moet, in ieder geval bouwkundig, 
het nodige gebeuren aan de school 
in Beuningen. Dit geldt ook voor de 
sportzaal.  Een grondige renovatie 
of een totale nieuwbouw zouden 
beiden onderzocht moeten worden. 
De school zit, gezien het huidige 
leerlingenaantal, ruim in haar jas. Dit 
zou kunnen betekenen dat er wellicht 
mogelijkheden zijn om de realisatie 

van het dorpshuis bij de renovatie of 
nieuwbouw van de school te betrekken.
Het bestuur van Stichting Dorpshuis 
Beuningen heeft in het gesprek 
aangegeven dat dit een optie zou 
kunnen zijn. Tot nu toe ging de 
voorkeur uit naar een dorpshuis in of 
nabij de kerk. Een gebouw dat we ook 
graag in eigendom wensen te hebben 
als Stichting Dorpshuis Beuningen 
en voor het dorp willen behouden. 
Dorpsraad, Locatieraad en Stichting 
Dorpshuis Beuningen willen in de 
komende maanden de verschillende 
opties voorleggen aan de bewoners.  
De optie ‘Dorpshuis bij de school’ kan 
daarbij worden meegenomen. 
 
Afgesproken is dat de gemeente en 
de Stichting Dorpshuis Beuningen 
samen de mogelijke opties (laten) 
onderzoeken voor de realisatie van een 
dorpshuis. De mogelijke opties die we 
nu willen laten onderzoeken zijn:
Renovatie van de school en de 
sportzaal met daarbij een uitbreiding 
voor een Dorpshuis (Dorpshuis locatie 
school).
Nieuwbouw van de school, sportzaal 
en Dorpshuis (Dorpshuis op het 
schoolterrein of in of bij de kerk)
Alle functies concentreren rond en 
in de kerk, dus verplaatsing van de 
school en sportzaal inclusief realisatie 
Dorpshuis.
De school en sportzaal op de huidige 
plek laten, een dorpshuis in of in de 
omgeving van de kerk.
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Bestuur van Dorpsraad, de Locatieraad, de Stichting Dorpshuis Beuningen 
en gemeente Losser stellen een integrale aanpak en oplossing voor inzake 
de invulling van de maatschappelijke gebouwen in Beuningen (basisschool, 
sportzaal, dorpshuis en kerk).
 
Dorpsraad, Locatieraad en de Stichting Dorpshuis Beuningen willen de 
bewoners van Beuningen graag op donderdag 23 september, uitnodigen voor 
een informatieavond. Het is de bedoeling om hierbij gebruik te maken van de 
feesttent die in het daarop volgende weekend gebruikt wordt voor het dorpsfeest. 
Op maandag 11 oktober zal een algemene 
Dorpsraadvergadering gehouden worden bij het Sterrebos. Op deze avond is het 
onder andere de bedoeling om vast te stellen welke optie de voorkeur heeft van 
de meerderheid van de bewoners van Beuningen. 
 
Gemeente Losser
Dorpsraad Beuningen
Locatieraad Beuningen
Stichting Dorpshuis Beuningen

Nieuw in ´t Klokhoes: wandelroutes door ons mooie landschap!
Ter promotie van de Herfstwandeling gaan we elke drie weken, in elke editie van 
't Klokhoes een mooie wandelroute promoten. Deze routes, langs de mooiste 
plekjes van Twente, zijn gratis te vinden door het scannen van de QR code. Dit 
kan eenvoudig door met de camera van je telefoon te scannen. Afhankelijk van 
je merk telefoon zal deze automatisch de code herkennen en de link laten zien. 
Mocht je camera dit niet doen, download dan een gratis QR code scanner in de 
Apple AppStore of de Google Play Store door de zoeken naar 'QR code scanner'. 

In deze editie een prachtige wandeling van 11 km vol historie, van grafheuvels en 
grenspalen tot 'kommiezenhut'. Overweldigend mooie natuur met bronnen, beken 
en heide. Langs het Dal van de Mosbeek, de Watermolen Bels & de Watermolen 
van Frans. Ben je ook al eens bij de cirkels van Jannink geweest?

We wensen iedereen veel wandelplezier!

WANDELROUTES DOOR TWENTE

Scan mij voor de route!
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Boerenuitje in Losser, voor jong en oud 
 
 Langse 

Streek- 
producenten 

Een rondje langs échte streekproducenten!

Boerenmarkt Losser

o
Melktap de  Beekhoek
Glanerbrugstraat 24, Glane

3
Boerderijwinkel  

de Veltmaat  

Veltmatenweg 5, Losser

w
w

w.boerderijw
inkeldeveldm

aat.nl

1

2

1

Iedere laatste zaterdag  
v/d maand in Losser

Boerenmarkt Losser

Streek 
producten
Smakelijkemet echte

Melktap Sleiderink

Scan de code

Met de auto rondom Losser 

Check eerst: de juiste openingstijden

IJsboerderij’t Loaboerke  

Duivelshofbosweg 2, De Lutte 

WIN !!!
Leuk 

pakketje*

* Stuur een mooie foto in en win een pakketje 

o

6

Kruimelboerderij Koelant Beuningerstraat 35,  Beuningen

Beuningerstraat 35, Beuningen

5

5

6

3

4

w
w

w.loaboerke.nl

w
w

w.
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el
an

t.n
l

2

4
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WENDY'S WEETJES
Zomerse uitjes
 
Deze zomervakantie is er in onze eigen omgeving weer genoeg te beleven! We 
hebben een paar leuke uitjes voor jullie verzameld. 

Lutterzandexpress 
Van mei t/m september rijdt elke woensdagmiddag de Lutterzandexpress, een 
elektrisch aangedreven voertuig, vanaf Paviljoen 't Lutterzand. Maak een 2 uur 
durende tocht met een ervaren gids door het mooie Lutterzand en de nabije 
omgeving. Dit is een leuke manier om lekker ontspannen van het Lutterzand te  
genieten. Stap jij ook in?

Zomeravond dijk 59
Iedere zomerse donderdagavond is er livemuziek bij Dijk59 in Losser. De genres 
zijn heel divers, dus het varieert van Zomercarnaval tot The Pianoman. Of 
misschien geniet jij wel van je ijskoude drankje on het genot van Tiroler hits of 
waan je je in de Spaanse zon tijdens de Ibiza beachclub. 

Kinderspeurtocht park huis Singraven
In de zomervakantie kun je op ontdekkingstocht door het park van Huis Singraven. 
Er is een kinderspeurtocht uitgezet met leuke opdrachten. Terwijl de kids druk 
bezig zijn om de speurtocht te volbrengen, kunnen je zelf lekker genieten van 
het prachtige landgoed. De speurtocht is te doen van dinsdag t/m zaterdag van 
10.30 tot 17.00 uur en op zondag van 12.00 tot 17.00 uur.

Heb je nou zelf leuke tips of ideeën voor een gezellig dagje weg of een avondje 
uit in de buurt? Laat het ons weten! Dan geven wij het weer door aan alle lezers!
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VIERINGEN, INTENTIES EN JAARGEBED

MARIABEUKSKE

Zaterdag 31 juli 19:30 uur: Eucharistieviering
Voorganger:  pastor Munsterhuis
Collectant:  C. Loman
Intenties:  Jan Kuipers, Harry Booijink.

Woensdag 4 augustus 08:30 uur: Eucharistieviering
Voorganger:  pastor Munsterhuis

Zondag 8 augustus 09:00 uur:  Communieviering
Voorganger:  pastor Schraven
Collectant  H. Kleisman
Intenties:   ouders Sanderink-Golbach,  
   overl. fam. IJland-Engelbertink

Communieviering
Zaterdag 14 augustus 19:30 uur:  Maria ten Hemelopneming
Voorganger:   pastor van Vilsteren bij goed weer bij de kapel
Zang:   Dames/herenkoor en Themakoor
Collectant:  B. Groener
Jaargebed:  Jan Zanderink en Gerrit
Intenties:  ouders Steunebrink-vd Ham, ouders Loman-Remerink, 
   Hennie en Alfons Steunebrink, Bernadette en Hennie  
   Nieuwhuis

Het parochiesecretariaat is ivm vakantie gesloten op woensdag 28 juli en
4 augustus. Wilt u nog een intentie aanvragen voor zaterdag 31 juli of
zondag 8 augustus, kunt u contact opnemen met Rikie Kleisman,
telf.:351599.
Wij wensen u een mooie vakantie, Jos Heinink en Gerda Loman.
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PASTORPRAAT

Vakantietijd; Vrije tijd?

Beste mensen,  
De maanden juli en augustus zijn voor de meesten van ons de
vakantiemaanden. De natuur in, op vakantie of even helemaal niets, even
helemaal vrij zijn. Zeker, omdat we al anderhalf jaar onze bewegingsvrijheid
ontzettend gemist hebben. Het accepteren van plezierige situaties gaat vaak
vanzelf, het wordt pas moeilijk als ons dingen overkomen, die ons niet
aanstaan. Daarmee instemmen kost moeite, want we hebben een afkeer van
situaties die we niet onder controle hebben. De dingen aanvaarden omdat God
ook ziet  dat het ons overkomt maakt ons echt vrij. God wil met ons mee
trekken door het leven juist ook als het tegen zit, als dingen niet zo gaan zoals
we ze hebben bedacht. Juist daar is Hij om ons te steunen. Als we op reis
gaan of als we deze zomer thuis (moeten) blijven, laten we onze vrijheid bij
God zoeken om innerlijk en uiterlijk echt vrij te mogen worden. 
Vakantietijd: een tijd van afstand nemen van de dagelijkse beslommeringen
en de vrije tijd gebruiken voor andere ontspannende zaken. Soms is het
letterlijk afstand nemen door met andere dingen bezig te zijn en een periode
niet geleefd te worden door de wekker en agenda en te genieten van de rust
die dit met zich mee brengt. Het Engelse woord voor vakantie is “holidays “.
Letterlijk betekent dit : Heilige dagen. Dagen die we hoog houden. 
Graag wil ik U een gebed meegeven uit een gebedenboek van de Koptische
Kerk en mocht u op vakantie gaan een goede vakantie en voor allen een
goede zomer gewenst. 

Pastoor Theo H.P. Munsterhuis 

	 O	God	die	wandelde	met	Jacob	op	zijn	reizen 
	 en	die	Jozef	begeleidde	in	een	vreemd	land, 
	 wil	ook	thans,	o	God,	uw	dienaar	vergezellen 
	 en	bewaren	voor	alle	verzoekingen 
	 en	alle	kwaad. 
	 Breng	hem	veilig 
	 naar	zijn	plaats	van	bestemming. 
	 Leid	hem	bij	alles, 
	 wat	hij	naar	uw	geboden	doet 
	 en	breng	hem	terug,	vol	van	goedheid. 
 Ame
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WIJ GEDENKEN 

Paula Grote Beverborg-Bosch werd geboren op 1 januari 1952 in De Lutte op de 
T-bult, in de buurt van de Hoge Lutterweg. Zij groeide op als jongste in een gezin 
van 6 kinderen, 5 meisjes en 1 jongen.Na de basisschool en de huishoudschool 
ging ze met veel plezier werken in de supermarkt in De Lutte.
In 1969 ontmoette ze Albert Grote Beverborg. Ze trouwden in 1975 en gingen 
wonen in hun eigen gebouwde huis aan de Leeuwerikstraat in De Lutte. Paula 
haar moeder ging met hun mee. Ze werden de trotse ouders van Dorien en Harm. 
Later kwamen daar Harm en Karin bij en nog later 4 kleinkinderen, waar ze dol 
op was. In 1985 verhuisde het gezin naar Beuningen, waar ze bij de moeder van 
Albert gingen wonen.  Ook haar schoonmoeder heeft ze met alle liefde tot het 
einde toe verzorgd. 
Ze woonde met heel veel plezier op de Nijenhaer, want Paula hield van de natuur 
en van buiten zijn. In 2010 overleed haar man Albert, na een lang ziekbed aan de 
gevolgen van een melanoom. Dit heeft haar veel verdriet gedaan. Toch pakte ze 
de draad weer op.  In deze moeilijke tijd werd de band met haar broer en zussen 
nog sterker. Ze zagen elkaar bijna iedere week. Hier had ze heel veel steun aan, 
want ze wilde haar kinderen niet lastigvallen met haar verdriet. 
Nadat ze de ziekte van Lyme kreeg, moest ze enkele maanden in het Roessingh 
revalideren. Dat was opnieuw een moeilijke tijd, waar ze zich zonder klagen 
door heen sloeg. In 2016 kwamen Harm en Karin met hun kinderen bij haar 
wonen.  Dat vond ze geweldig. Ze paste graag op de kleinkinderen en had er veel 
plezier van. Dagelijks kwamen ze bij elkaar over de vloer en vaak ging ze met de 
kleinkinderen naar buiten in het bos of een eindje wandelen. 
Dorien met haar gezin woont in Rheden, zodat ze hen minder vaak zag, dan ze 
wel zou wiillen. Paula was een gelovige vrouw, ze bezocht regelmatig de vieringen 
in onze kerk. Ook hielp ze met het schoonmaken van de kerk en was ze een trouw 
lid van ZijActief. Ze was meer dan 25 jaar lid. 
In januari 2020 werd ze ernstig ziek, de behandelingen sloegen helaas niet aan. 
Op 27 juni 2021 is ze toch nog onverwachts in haar slaap overleden. Donderdag 
1 juli hebben velen afscheid van haar genomen in de kerk van Beuningen, waarna 
een korte plechtigheid in kleine kring volgde. Daags erna werd ze door familie 
begeleid naar het crematorium in Oldenzaal.  

We wensen de fam. grote Beverborg veel sterkte voor de komende tijd.
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15 AUGUSTUS - MARIA TEN HEMELOPNEMING

Maria Tenhemelopneming valt dit jaar in het weekend. Op zaterdagavond 14 
augustus zal er bij goed weer een Mariaviering zijn bij de Mariakapel aan de 
Schoolweg. De viering is om 19.30 uur en zal in het teken staan van Maria, de 
patrones van onze geloofsgemeenschap Beuningen. Pastor diaken Van Vilsteren 
zal voorgaan en het dames- en herenkoor en het themakoor zullen samen de 
viering opluisteren. Er zullen banken worden geplaatst zodat veel bezoekers 
van de viering kunnen zitten. Voorafgaand aan de viering zal pastor diaken 
Van Vilsteren met belangstellenden vanaf de kerk lopen naar de Mariakapel. 
Ook enkele kinderen met bloemen zullen meelopen. Iedereen die dat wil kan 
zich hierbij aansluiten. Het vertrek is 19.15 uur bij de kerk, zodat op tijd met de 
viering bij de kapel kan worden begonnen. Na de viering zal pastor diaken Van 
Vilsteren met enkele acolieten de hosties ook weer lopend terug brengen naar de 
kerk.. Aanwezigen die dat willen kunnen zich hierbij aansluiten. Mocht het weer 
onverhoopt slecht zijn dan zal de viering in de kerk worden gehouden, eveneens 
om 19.30 uur. 
We hopen samen met veel gelovigen op een mooie viering. Ook belangstellenden 
uit andere locaties zijn van harte welkom op deze “ Moeder-Gods-dag.” 

Tot 14 augustus om 19.30 uur bij de Mariakapel aan de Schoolweg.

BEDEVAART NAAR KEVELAER

Dit jaar weer bedevaart naar Kevelaer op vrijdag 27 aug 2021. Ook dit jaar is er de 
mogelijkheid op bedevaart naar Kevelaer te gaan. I.v.m. corona gaan we ook dit 
jaar op eigen gelegenheid. Er is de mogelijkheid om te voet, op de fiets of met de 
auto naar Kevelaer te gaan. 
De bedevaart is vrijdag 27 en zaterdag 28 augustus. Fietsers en wandelaars gaan 
een of twee dagen eerder op pad. Op vrijdag 27 augustus gaan we één dag op 
bedevaart, net als voorgaande jaren, maar nu niet met de bus, maar op eigen 
gelegenheid. 
Graag willen we weten wie er belangstelling heeft om mee te gaan.

Voor opgave en informatie:
Ans van Langen: 06 20477333
Ria Vloothuis: 06 22044822
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ST. JOZEF-TENTOONSTELLING IN KERK DE LUTTE

 Paus Franciscus heeft in december het jaar 2021 uitgeroepen als het St.Jozefjaar. 
Ook het in Oldenzaal gevestigde museum “de Pelgrim” en Toos Achterweust 
werkten volop mee aan deze expositie  die op zondag 4 juli  is/zal worden  
“ingezegend” door pastor Tom van Vilsteren.   
We hopen dat de vele dagjesmensen en toeristen die de komende maanden De 
Lutte en haar fraaie omgeving zullen bezoeken  ook een kijkje zullen nemen in 
ons alle dagen geopende kerkgebouw maar ook voor de Lutternaren is het een 
must om te zien wat afkomstig is uit het “rijke Roomse leven” en nog steeds een 
betekenis kan hebben.  Sint Jozef als een vaderfiguur voor velen ! 
Uiteraard mag een wandeling door het kerkenbos naar de Jozef-kapel dan niet 
ontbreken.

LOCATIENIEUWS

Reserveren hoeft niet meer!
We krijgen nog geregeld de vraag welke regels er gelden voor bezoek aan een 
viering. De volgende regels gelden op dit moment:
- Reserveren hoeft niet meer 
- Het mondkapje hoeft niet meer 
- 1,5 meter afstand houden blijft 
- Desinfecteren handen blijft 
- Verder moeten we nog wel de namen en telefoonnummers noteren van 
 de bezoekers. 

In de meeste gevallen staat er iemand achter in de kerk, die uw naam noteert. 
Mocht dit niet het geval zijn, noteer uw naam dan zelf even op het formulier.  
Alvast bedankt voor de medewerking. 

Vrijwilligersfeest
Elke twee jaar houden we voor al onze vrijwilligers een vrijwilligersfeest. Op dit 
moment lijkt het ons nog niet verstandig, om met een grote groep bij elkaar te 
komen. We willen het vrijwilligersfeest daarom verschuiven naar het volgende 
voorjaar. 
Hopelijk hebben we corona dan onder controle en kunnen we met elkaar een 
leuk feestje vieren, als 'dank je wel' voor het vele vrijwilligerswerk, waardoor we 
de kerk in ons midden kunnen houden.

De locatieraad
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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 
Jan Oude Nijeweme | tel: 0541-353568

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

whobbelink@hetnet.nl
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Tuinonderhoud
Snoeiwerkzaamheden

Tuinaanleg
Grondwerk  •  Bestrating  •  Beplanting

06 12 03 14 24

K l o p p e n di jk 3 2 •  D e n e k a m p

W W W. K I E N H U I S G R O E P. N L
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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: 

Faradayweg 5
info@anylabel.nl
0541-228080
anylabel.nl

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

Wij denken graag met u mee!

RILOH 

witgoed

Ambachtstraat 4C - 7587 BW De Lutte 
0541 - 551216

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


