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Angeline
KIENHUIS

www.maku.nl

-Matrijzenbouw
-CNC verspaning

Als uitvaartbegeleidster of
spreekster sta ik u graag bij
zodra een leven herinnering
geworden is.
Oude Dijk 57, Beuningen | (0541) 353 473 of 06 30 81 63 71
www.uwspreeksterangeline.nl | info@uwspreeksterangeline.nl

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

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

Een eenmalige bijdrage doen?
Leest u elke drie weken met veel plezier het dorpsblad? Dan zou u ook een
eenmalige bijdrage kunnen doen aan het dorpsblad 't Klokhoes.
Alle donaties worden met veel waardering ontvangen op:
NL22 RABO 0335 5855 15
t.a.v. Dorpsblad Beuningen

CORRESPONDENTIE
Wilt u ook in het dorpsblad staan met een interessante column, mooie foto,
pakkende anekdote of een mededeling? Mail dan voor 15 oktober uw stuk naar
onderstaand mailadres:
dorpsbladbeuningen@gmail.com
Parochiële berichten:
Kopij inleveren voor: 14 oktober
Email: beuningen@lumenchristi.nl
Redactieadres: 			
Trudy Oude Nijeweme:
Marja Beld:

0541-353568
06-20528901
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KALENDER

Oktober
10		
13		
30		

-

Herfstwandeling Beuningen
Bijeenkomst actieve ontmoeting en vrijwilligers
Oud papier

WILT U DE DIGITALE, VOLLEDIGE KLEURVERSIE VAN
‘T KLOKHOES ONTVANGEN? STUUR DAN EEN MAIL NAAR: DORPSBLADBEUNINGEN@GMAIL.COM

KLANKBORDGROEP AARDGASVRIJ
In het vorige Klokhoes vertelde de gemeente al over het aardgasvrij worden van
het dorp Beuningen. Momenteel wordt een plan geschreven om in Beuningen op
termijn van het aardgas af te kunnen. Dat is nodig, omdat we in Nederland de
CO2-uitstoot willen verminderen om zo de klimaatverandering tegen te houden.
De overstap naar een andere warmtebron draagt daar aan bij. Daarnaast wordt
volgend jaar in Groningen de gaswinning gestopt, waardoor we afhankelijk
worden van gas uit het buitenland.
Aardgasvrij worden is een behoorlijke opgave, want in Beuningen staan veel
verschillende soorten woningen, in de kern en ook in het buitengebied. Daarom
wordt samengewerkt met een klankbordgroep van een aantal inwoners van
Beuningen. De leden van de klankbordgroep stellen zich graag aan u voor.
Z.o.z.
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Henk van Capelle
Ik ben Henk van Capelle, 60 jaar.
Ik woon inmiddels ruim 4 jaar in
de Pastoor Bolscherstraat en ben
betrokken bij de Dorpsraad en Greuner.
Ik zit in de Klankbordgroep omdat ik
het belangrijk vind dat inwoners van
Beuningen een stem hebben in de
wijze waarop het dorp en buitengebied
van het aardgas af gaan. Ik ben
zelf ook bezig mijn huis uit 1983 te
verduurzamen en kan daardoor ook
wat eigen ervaring inbrengen.
Marc Beune
Minder energie verbruiken en dan liefst
groen, samen leren hoe dit te doen.
Tom Wagenvoort
Woonachtig in Beuningen aan het
Lomanskamp samen met mijn vrouw
en drie kinderen. Ik vind het leuk om
met de energietransitie bezig te zijn,
vandaar dat ik in deze werkgroep zit van
de warmtetransitie voor Beuningen.
Daarnaast ben ik voorzitter van Energie
Coöperatie Greuner uit Beuningen.

Martijn Wiefferink
Hallo, ik woon aan de Harbertweg en
via de dorpsraad betrokken geraakt
bij dit onderwerp. Of je wilt of niet, op
termijn moeten we over op andere
energiebronnen. Deze klankbordgroep
is voor mij een mooie gelegenheid om
meer over dit onderwerp te weten te
komen.
Ronald Peters
Ik ben 51 jaar en sinds 2001
overgekomen uit het kottelpeern dorp
naar Beuningen. Met mijn gezin ben
ik woonachtig aan de Lomanskamp.
Omdat ik graag een steentje wil
bijdragen aan een duurzame toekomst,
heb ik me aangemeld voor deze
klankbordgroep. De klankbordgroep
geeft mij, maar ook toekomstige
deelnemers, een mooie kans om
een goed beeld te krijgen van de
mogelijkheden rond de warmtetransitie
voor Beuningen.

Komt u deze klankbordgroep versterken?
Er is nog ruimte in de klankbordgroep om mee te praten. Inwoners vanuit het
dorp maar zeker ook uit het buitengebied van Beuningen horen we graag. Wat
zijn uw vragen, hoe kijkt u naar deze overstap? Laat het ons weten en praat mee
in de klankbordgroep.
Aanmelden kan bij Simone Huntink, projectleider namens de gemeente Losser:
s.huntink@losser.nl.
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MAURITSPAD: ONS DORPSOMMETJE IN GEVAAR
De meeste Beuningers zullen inmiddels wel hebben genoten van een lokaal
wandelingetje op ons prachtige Mauritspad, ook bekendstaand als het
dorpsommetje.
Helaas is gebleken dat er nogal eens iets gebeurd dat niet de bedoeling is:
hondenpoep blijft liggen, honden lopen los en rennen door het weiland en er
wordt ook soms gefietst op het stuk tussen de Dinkel en de Beuningerstraat.
De eigenaar van de grond waarover het laatstgenoemde stuk van het pad loopt,
Jan Damhuis, is zo vriendelijk en meewerkend geweest dat iedereen en vooral
wij Beuningers van dit pad gebruik kunnen maken. Jan is echter nogal ontstemd
over de aanwezige hondenpoep, loslopende honden en fietsers.
Laten we, om te voorkomen dat Jan het helemaal zat wordt en besluit het deel
van het pad op zijn grond te sluiten, ons aan de volgende regels houden:
- hondenpoep wordt opgeruimd en in een hondenpoepbak gegooid of thuis in de
vuilnisbak.
- honden blijven aangelijnd.
- niet fietsen over dit stuk van het pad.
Een mooi schoon Mauritspad is in het belang van ons allemaal, want wie wil er
nou in de stront stappen. Gooi ook nooit hondenpoep in een weiland of laat de
hond daar zijn behoefte doen. Vee kan hierdoor ernstig ziek worden.
En als laatste: laat ook geen afval achter. Sterker nog: mocht iemand anders eens
iets hebben achter gelaten of verloren: raap het eens op en gooi het thuis in de
vuilnisbak. Het is een kleine moeite...
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DORPSQUIZ
BEUNINGEN

JAARGANG: 2021
ZATERDAG 6 NOVEMBER 20:00

DORPSQUIZ
DOE MEE MET DE TWEEDE EDITIE VAN DE
DORPSQUIZ BEUNINGEN!

OOK DIT JAAR IS HET GROOTSE BEUNINGSE
SPEKTAKEL, ‘DE’ DORPSQUIZ WEER TERUG.
WEL EEN BEETJE ANDERS DAN ANDERS MAAR
HET BELOOFT WEDEROM WEER GEWELDIG
TE WORDEN
MELD JE AAN VIA:
QUIZ@DORPSBLADBEUNINGEN.NL

FANTASTISCHE HOOFDPRIJS

€25, DEELNAME KOSTEN PER TEAM
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Beste mais
Strakke planning
Het vergt een strakke planning
voor de loonbedrijven maar ook
voor de agrarische bedrijven die
de mais zelf oogsten.
Voor 1 oktober moet de mais
ervan af.

o
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En wat zegt de boer erover?
,,Koeien eten nu eenmaal graag
mais.’’
Mais biedt ook het hoogste rendement. Tien hectare mais levert evenveel veevoer op als vijftien hectare
gras.

Voor ons

En gewassen als soja en quinoa? ,,Die
teelt staat nog in de kinderschoenen.
We hebben hier te weinig zonuren
voor het verbouwen van die gewassen.
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Hej a belt?

Eind september moet (bijna) alle mais eraf. Of deze
nu rijp is of niet. ‘t geet gebeur’n.
De wet heeft dit bepaald.
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Kunst

in de berm en tuin
Tjonge, jonge...de meest
bijzondere kunstwerken zijn
er te vinden in de berm.
Het ingedroogde duizendblad,
de terugkomende klavers.
Maar ook in de tuinen zijn
bijzonder gekleurde bloeiers
te zien. Geniet ze!

In de tuin
Kunstwerk
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MARIABEUKSKE

VIERINGEN, INTENTIES EN JAARGEBED
Zondag 3 oktober 09:00 uur:
Voorganger:		
pastor Munsterhuis
Misdienaars:		
Jan Hoonberg, Mandy Berning
Collectant:		
A. Sanderink

Eucharistieviering

Woensdag 6 oktober 08:30 uur:
Communieviering
Voorganger:		
pastor Schraven
Misdienaars:		
Noek Oude Ophous, Hanne Kamphuis
Zaterdag 9 oktober 19:30 uur:
Oogstdankviering
Voorganger:		
pastor van Vilsteren
Zang: 			
Themakoor, dames/herenkoor
Misdienaars:		
Berend Geers, Job Zanderink
Collectant:		 C.Loman
Jaargebed:		
Jan Zanderink, Theresia Steunebrink- Oude Ophuis
Intenties: 		
Marietje Zanderink-Schopman,
			ouders Steunebrink-Oude Ophuis,
			
ouders Heerink-Nieuwhuis, ouders Sanderink-Golbach,
			
Harry Booijnk, ouders Loman-Remerink,
			ouders Oude Nijeweme-Sleiderink,
			ouders Roesthuis-Grote Beverborg.
Zondag 17 oktober 09:00 uur:
Gebedsdienst
Collectant: 		
H. Kleisman
Jaargebed: 		
Sientje Rikkink-Grote Punt, Johnny Visschedijk,
			
Hennie Steunebrink van de Denekamperstraat
Intenties: 		
Herman en Bennie Rikkink,
			
ouders Steunebrink-van der Ham,
			
Hennie en Alfons Steunebrink
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PASTORPRAAT - DE OLIFANTENPARADE
Beuningen, zaterdagmiddag, eind september. Ik ben te vroeg voor de doopviering,
een kop koffie op het terras van de plaatselijke horecagelegenheid is een
aangename invulling van de tijd. Daar ben ik getuige van het uitladen van een
olifant. Een bont geschilderd exemplaar, het krijgt een plaats op het terras. Een
hele happening die veel bekijks heeft.
Deze olifant is, zoals u wel weet, één van de zeventig olifanten, die tot eind
oktober door heel Noord-Oost Twente staan, allemaal in de openlucht. Na
olifantenparades in steden als Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen en Londen,
staan ze nu dicht bij huis en kunnen wij ze op allerlei plekken tegenkomen. Zo
ontmoet ik er iedere morgen één als ik Denekamp binnen rijd. Ik word er blij van;
een olifant heeft een zekere “aaibaarheidsfactor” en die vrolijke kleuren…………
Maar waarom zo’n parade? Wat is de reden hiervan?
Een kleine zoektocht op het internet leert mij dat het begonnen is met een
bezoek van een vader en een zoon aan een olifantenziekenhuis in Thailand. Daar
werden ze getroffen door de situatie van de Aziatische Olifant. Deze situatie is
kwetsbaar; de olifant wordt met uitsterven bedreigd. Vader en zoon bedachten
de olifantenparade: lokale en internationale artiesten maken bontgekleurde
kunstolifanten die na de parade worden geveild. De opbrengst is bedoeld voor de
bescherming van de olifanten in Azië.
Ik vind het mooi dat mensen zó geraakt kunnen worden door een kwetsbare of
bedreigde situatie van mens of dier, dat ze in beweging komen en anderen in die
beweging mee kunnen nemen. De olifantenparade is daar een mooi, kleurrijk en
creatief voorbeeld van.
José van den Bosch PW

DOOPVIERING
Afgelopen zaterdag hebben wij tijdens een mooie doopviering 2 kinderen mogen
opnemen in onze geloofsgemeenschap,
Mats Nijmeijer, zoon van Marieke en Sander, broertje van Tess en Noek, en
Puck Visschedijk, dochter van Robert en Elke, zusje van Tess, Lynn en Duuk. Wij
feliciteren ouders, zussen en broer nogmaals van harte!
De volgende doopviering is op zondag 23 oktober om 16.00. In deze viering
nemen we Bibi Sanderink en Anne Tigchelaar op in de geloofsgemeenschap.
Lisa Oude Nijeweme en Christel Geers
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OOGSTDANKVIERING
Graag willen we iedereen uitnodigen voor de jaarlijkse oogstdankviering die
gehouden wordt op zaterdag 9 oktober om 19.30 uur.
Pastor van Vilsteren zal voorgaan in deze mooie traditionele viering, waarin we
danken voor de oogst.
Vele vrijwillig(st)ers hebben voor deze gelegenheid de kerk, landkruisen en
Mariakapelletje weer prachtig versierd. Ook gaan de kinderen van de basisschool
weer een creatieve bijdrage leveren.
Het thema- en dames/herenkoor zullen tijdens de viering garant staan voor
passende liederen.
Na afloop van de viering is er nog ruimschoots de gelegenheid, om onder
het genot van een kop koffie of thee na te praten en de fraai versierde kerk te
bewonderen.
Werkgroep oogstdankviering

CORONAREGELS
De basisregel ‘verplicht 1,5m afstand houden’ verandert in een advies om
afstand te houden. Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te geven en dan blijft
1,5 meter de veilige afstand. Deze basisregel helpt aantoonbaar om besmetting
te voorkomen.
Registreren is niet meer nodig. Ook een coronatoegangsbewijs is niet nodig!
Aan iedereen wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden,
zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk. De dringende
vraag om verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven met klachten die
kunnen wijzen op corona blijft bovendien gehandhaafd. Ook handen wassen,
geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen
bij klachten bij de GGD draagt hier allemaal aan bij.
Volkszang is weer toegestaan.
Koren mogen weer in volledige samenstelling zingen indien men de 1,5 meter
afstand kan handhaven en de regels van het RIVM zoals ventileren, etc. in stand
houdt.
De communie kan weer met de hand worden uitgereikt, het hoestscherm blijft
gehandhaafd.
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AVONDWAKE EN UITVAART
Bovengenoemde versoepelingen gelden vanzelfsprekend ook voor avondwakes
en uitvaarten. Dit betekent dat er ook weer avondwakes en uitvaarten gehouden
kunnen worden zonder beperking van het aantal gelovigen, mits de kerk voldoende
geventileerd kan worden.

HERFSTWANDELING
Voor het 5de jaar alweer, is in het weekend van het oogstdankfeest weer een
mooie wandeling uitgezet.
Het thema van de wandeling is: ”De kracht van de natuur”.
Op zondag 10 oktober kun je kiezen uit 5, 10 of 15 km. De 5 km is erg leuk om
met kinderen te lopen.
Je kunt starten op het kerkplein tussen 9.00 en 12.00 uur.
Zeker de moeite waard!
Organisatie herfstwandeling

TOEKOMST KERK
In het vorige Klokhoes hebt u kunnen lezen dat er verschillende opties zullen
worden onderzocht voor realisatie van een dorpsruimte. Ook de kerk wordt hierin
genoemd. Meervoudig gebruik van het kerkgebouw, zou een mooie oplossing
kunnen zijn. Als locatieraad willen we hier aan mee werken, maar de locatieraad
kan hierover niet alleen een beslissing nemen.
We zullen dit in samenspraak met u, - parochianen/inwoners van Beuningenmoeten doen. De kerk is tenslotte van ons allemaal!
Daarnaast is overeenstemming nodig met het parochiebestuur.
Onze kerk, het middelpunt en het hart van Beuningen. Menig inwoner is er
gedoopt, getrouwd of heeft er gerouwd. Laten we met z’n allen proberen onze
kerk, ons kerkgebouw levend te houden. Heb je ideeën, laat het ons weten.
Begin november zal de jaarvergadering zijn, waarbij we graag uw mening horen
over: ‘hoe ziet u de kerk/kerkgebouw over 10 jaar’? Wat zou u graag willen?
Multifunctioneel gebruik, verkleinen kerk, kerk houden zoals die is, wel of niet uit
de eredienst, etc. etc.
Uw mening telt! Een uitnodiging hiervoor volgt.
De locatieraad
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BEDANKJE EN VERHUISBERICHT.
“Hierbij wil ik namens John iedereen bedanken voor de felicitaties bij ons 40 jarig
huwelijk. Het was ondanks de corona beperkingen een bijzonder mooie dag met
ons gezin. Wij hebben in die periode ook ons huis verkocht en nieuwe kinderen
zullen er hopelijk fijn opgroeien.
Wij gaan zelf in Lonneker wonen, waar ook onze kleinzoons met hun ouders
wonen.
Daarom is met ingang van 27 september a.s. ons nieuwe adres:
Oldenzaalsestraat 775,
7524 AD Lonneker
telefoon: 06-22924657
pastor Ingrid Schraven.”

CONTACT PAROCHIE

Secretariaat Lumen Christi
Op werkdagen van
Opening parochiesecretariaat:
09:00 - 11:30 uur
Woensdag:
09.00 - 10.00 uur
tel. 0541-353551
Adres: 		
Beuningerstraat 75
www.lumenchristi.nl
		
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.
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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W W W. K I E N H U I S G R O E P. N L

Kloppendijk 32 • Denekamp

06 12 03 14 24

Tuinonderhoud

Tuinaanleg

Snoeiwerkzaamheden

Grondwerk • Bestrating • Beplanting
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Jan ter Steege

Goed eten, daar ho

uden wij van!

Oldenzaalsestraat 40A
7591 GM Denekamp
Tel: 0541-356355

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

Ambachtstraat 4C - 7587 BW De Lutte
0541 - 551216

MACHINE VERHUUR
KLINKERKNIPPERS • TRILPLATEN • WACKERSTAMPERS

witgoed

RILOH

LOONWERK
GRONDVERZET

TRANSPORT
• Straatwerk & verhuur • Graafwerkzaamheden
Tuinaanleg • Levering bouwstoffen:
gebroken puin, vulzand, metselzand, bemeste tuinaarde, etc.

WWW.WERKTUIGENBOUWDIENST.NL

A:
E:
T:
W:

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

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

Wij denken

graag met

BRANDLICHTERWEG 66D
7591 NE DENEKAMP
T. 0541 35 14 58

u mee!

WERKTUIG & BOUWDIENST DENEKAMP
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