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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

-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  wat in het dorpsblad plaatsen? Mail dan vóór 2 juni uw stuk naar het 
mailadres: dorpsbladbeuningen@gmail.com 
Parochiële berichten:
Kopij inleveren voor: 2 juni
Email: beuningen@lumenchristi.nl
Redactieadres:    

Trudy Oude Nijeweme: 0541-353568
Marja Beld: 06-20528901

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

DORPSBLADBEUNINGEN@GMAIL.COM

Mei
18  Uitstapje ZijActief
26 Hemelvaartsdag

Juni
18 Jubileumfeest KPJ 50 jaar

KALENDER

Energierekening omlaag. Hoe dan? 
SAVE THE DATE! 

Op de Energiedagen van Noordoost Twente vindt 
u adviseurs en lokale bedrijven die u helpen al uw 
vragen over het energiezuinig maken van uw huis 
te beantwoorden. Het gemeentelijke energieloket, 
installatiebedrijven, lokale energiecoöperaties, 
leveranciers van isolatiemateriaal, zonnepanelen, 
warmtepompen en andere slimme toepassingen, 
ze zijn er allemaal. 

Kom langs, stel uw vragen en raak geïnspireerd! 
Het bezoek aan de Energiedagen is gratis, 
informatief en vrijblijvend. 
Meer informatie: www.de-energiedagen.nl

Doet u mee met het NK-tegelwippen?
In Losser houden we van groen. Stenen en tegels er uit, planten, bloemen en 
bomen er in. Doet u ook mee? De gemeente Losser doet namelijk mee aan het 
NK-tegelwippen! Van 21 maart tot en met 31 oktober barst de strijd los en dragen 

GEMEENTENIEUWS
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alle 14 Twentse gemeenten hun steentje bij om zoveel mogelijk tegels te wippen, 
samen met inwoners.

Hoe kunt u meedoen?
Ga voor een groene aanleg van uw tuin. Vervang tegels (zoals terrastegels 
en stoeptegels) en stenen (zoals klinkers en waaltjes) door bloemen, planten, 
struiken en bomen. 
Laat uw tegels en stenen ophalen door de tegeltaxi! Twente Milieu heeft een tegel 
ophaalservice waar u gebruik van kunt maken. Via de klantenservice van Twente 
Milieu kunt u een afspraak plannen om de tegels te laten ophalen. Dat kan op 
werkdagen tussen 08.00 uur en 17.00 uur via het telefoonnummer: 0900 – 85 
20 111. 
Geef uw gewipte tegels door op www.nk-tegelwippen.nl en help Losser naar de 
overwinning! Zo worden we in 2022 de vergroenste gemeente van Nederland

Voor vragen over het NK Tegelwippen kunt u mailen naar tegelwippen@losser.nl.

Kosteloze training Kind In Echtscheiding Situatie (KIES) 
Voor kinderen is het een ingrijpende gebeurtenis als ouders gaan scheiden. Of zij 
nu wel of niet goed uit elkaar gaan. Bij de KIES-trainingen leren kinderen tussen 
de 7 en 12 jaar zo goed mogelijk met de scheiding van hun ouders omgaan. 
Dit doen we zonder het groter te maken dan het is: ook voor kinderen waarvan 
de ouders op een goede manier 
uit elkaar gaan, biedt de training 
handige handvatten.

De training biedt kinderen én 
ouders handige handvatten 

De training biedt kinderen handige 
handvatten om op de beste manier 
door de periode van de scheiding 
en daarna te komen. We gaan met 
verschillende thema’s aan de slag, 
zoals emoties, concentratie en leren, gedrag, familie en nieuwe partners. Dit doen 
we in verschillende (spel)vormen en activiteiten. Ook ouders krijgen de nodige 
informatie over de training en over de fases van verwerking van de scheiding. Dit 
doen we tijdens de ouderbijeenkomsten.
Aanmelden voor de trainingen kan op school via schoolmaatschappelijk werk 
of via de gemeente, toegangsteam wijz via het telefoonnummer (053) 537 
7400. Bereikbaar tussen 9.30 - 15.30 uur. Aanmelden is al mogelijk, de nieuwe 
trainingsdagen worden nog bepaald. 

Kijk voor meer informatie op www.losser.nl/kiestrainingen
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In 2021 bestond de KPJ Beuningen precies 50 jaar! Dat is natuurlijk een ontzettend 
mooie mijlpaal. Omdat we het vorig jaar niet groots konden vieren, gaan we dat 
dit jaar doen. Het jubileumfeest zal plaatsvinden op zaterdag 18 juni 2022 op het 
voetbalveld aan de Beuningerstraat. De avond zal beginnen om 19:00 uur met 
een receptie voor genodigden. Daarna zal er een feestavond zijn voor leden, oud-
leden en inwoners van Beuningen.
Op deze avond willen we met ons allen mooie herinneringen ophalen aan de 
geweldige tijd die we allemaal bij de KPJ hebben gehad en hopelijk nog vele jaren 
zullen hebben!
Veel oud-leden zullen misschien zijn uitgevlogen en momenteel niet meer 
woonachtig zijn in ons mooie Beuningen. Toch zou het mooi zijn als we deze 
oud-leden ook weten te bereiken zodat we er met zijn alleen een onvergetelijke 
avond van te maken!

Voor vragen en/of opmerking kunt u altijd contact met ons opnemen via 
kpjbeuningen@gmail.com 

Dus zegt het voort en graag tot 18 juni!

KPJ BEUNINGEN 50 JAAR!
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UITGELICHT TEAM DORPSQUIZ: SNIEDERSBOER

SMACHTEN NAAR EEN TRADITIE

Waar gaat dit over?
Een westerling zal hier weinig van snappen, maar in Beuningen smachten 
we weer naar de traditie van paashout halen. Wat zegt u? Ja, we willen weer 
paashout halen.
Twee jaar ligt deze traditie al op de plank onder het stof. Hopelijk kunnen we 
in 2022 de groene jas, de overall of iets wat daar op lijkt, weer afstoffen. Maar 
vertel, waar hebben we het over?
Het klinkt zo simpel: we gaan op een platte wagen zitten met z’n allen, rijden 
naar het bos, leggen hier hout op, gaan boven op het hout zitten en komen 
weer terug. We maken “een grote bult” en steken dit zondagavond aan. Leuk 
hè!
Ga dit niet uitleggen aan iemand uit de stad. Die verklaart je voor gek. Maar is 
dit wel zo? Een heel dorp komt in beweging, groet en praat met elkaar. Gaat 
na deze actie gezamenlijk naar de plaatselijke kroeg om oude herinneringen 
op te halen, “dom te lullen” of nieuwe ideeën en initiatieven met elkaar te 
delen.
Tja, en soms moeten we laat op de avond een persoon van de bar slepen, 
proberen een aantal mensen op weg naar huis elke conifeer te kussen of 
moeten ze zonder sleutel via de regenpijp naar de slaapkamer klimmen. 
Ik noem het maar kinderziektes bij een groot evenement waarbij de 
saamhorigheid een grote impuls krijgt.
De volgende dag groeten we elkaar en zonder iets te zeggen komt die 
glimlach op het gezicht.

SCHILDERIJ 

OPDRACHT 

Kies een bestaand 
schilderij en 
maak deze zo 
goed mogelijk na. 
De inzendingen 
worden beoordeeld 
op creativiteit, 
originaliteit en 
moeilijkheidsgraad.
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INSPIRATIE BEZOEK DORPSHUIZEN

12 maart j.l. heeft stichting Dorpshuis 
Beuningen een bezoek gebracht aan 
de dorpshuizen in Lierderholthuis en 
Manderveen om inspiratie op te doen.
In beide plaatsen valt veel te leren over 
de voorbereiding en realisatie van nieuwe 
maatschappelijke voorzieningen als 
school, dorpshuis en gymzaal, mede 
omdat beide plaatsen vergelijkbaar zijn 
qua omvang met Beuningen.

TIJD VOOR ROMANTIEK 

(Her)creër de foto van misschien wel
je mooiste dag uit jullie leven.
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In Lierderholthuis werden we warm onthaald om vervolgens een rondleiding 
te krijgen waarbij wij ze over alles mochten vragen. Over; gebruik van ruimtes, 
exploitatie ruimtes, uitgaven, subsidies, kosten en inkomsten, eten en drinken etc. 
Opvallende punten van het dorpshuis in Lierderholthuis zijn; de doorgang naar 
het (aanstaande) nieuwe dorpscafé, jeugdhonk in de kelder, BSO in het gebouw, 
gigantische gymzaal met groot podium en muziekinstallatie.
Afsluitend kregen we een heerlijke lunch

Het tweede bezoek diezelfde dag 
was in Manderveen, waar men al 
jaren een ontmoetingsruimte met 
een sportkantine heeft weten te 
combineren. Laatste tijd zijn ze 
bezig om in een verzamelgebouw 
een sporthal, sportkantine, school, 
dorpshuis, dorpscafé en een 
fysiotherapie te realiseren.
De wensenlijst van Manderveen 
is niet helemaal vergelijkbaar 
met die van Beuningen omdat 
Manderveen een combinatie zoekt 

met een voetbalclub en dorpscafé/
dorpsruimte (bij gebrek aan een 
apart café).

Wat bij beide bezoeken een 
terugkerend onderwerp was, 
was de grote hoeveelheid aan 
vrijwilligers die geholpen hebben 
met het creëren van een dorpshuis, 
zowel met het voorafgaande 
traject als met de bouw, als ook 
na de realisatie met schoonmaak, 
verzorging van catering etc. Wij 
vermoeden dat dit in Beuningen 
ook te realiseren valt.

Al met al, een zeer leerzame dag waar we veel inspiratie hebben kunnen 
vinden over hoe we een dorpshuis in ons dorp kunnen realiseren, bijhouden en 
exploiteerbaar te maken. We hopen hierover spoedig met nieuws te komen.

Stichting Dorpshuis Beuningen
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VIERINGEN, INTENTIES EN JAARGEBED

MARIABEUKSKE

Zaterdag 21 mei 19:30 uur: Eucharistieviering / Themaviering
Voorganger: pastor Munsterhuis
Misdienaars: Mandy Berning, Jasmijn Wildemors
Zang:  Themakoor
Collectant: G. Smellink
Jaargebed: Jan Bonnes, Jan Broenink
Intentie:  Truus Bonnes-Grashof, fam. Broenink, Gerard Olde Olthuis, 
  Harry Booijink, Henny en Truus Eppink-Velthuis

Donderdag 26 mei Hemelvaartsdag is er om 09:00 uur een gezamenlijke 
viering in de Lutte.

Zondag 29 mei 09:00 uur: Communieviering
Collectant: A. Sanderink
Intenties: Pastoor van Burgsteden

Woensdag 1 juni 08:30uur: Communieviering
Misdienaars: Hanne Kamphuis, Noek Oude Ophuis

Zaterdag 4 juni is er een gezamenlijke viering in de kerk van Ootmarsum, 
aanvang: 18:00 uur.

Zondag 5 juni 10:30 uur: Pinksteren / Communieviering
Voorganger: pastor Schraven
Zang:  Dames-/ herenkoor en themakoor
Misdienaars: Yvette Berning, Berend Geers
Collectant: H. Kleinsman
Jaargebed: Anja Rikkink- Oude Egberink
Intenties: Ouders Steunebrink-v.d Ham, Hennie en Alfons Steunebrink, Jan 
  Kuipers, Bets en Annie Rikkink-Greftenhuis en Alwie, Harry
  Booijink, ouders Keizer-Scholten, Lide Smellink-Engelbertink, 
  ouders Smellink-Geertshuis, ouders Engelbertink-Velthuis, 
  ouders Sanderink-Golbach, ouders Zanderink-Visschedijk, Jan
  en Marietje Zanderink, ouders Schopman-Aveskamp
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UITNODIGING

Graag willen wij jullie uitnodigen voor de themaviering op zaterdag 21 mei a.s. 
om 19.30 uur.  
We hebben een mooie themaviering gemaakt met als titel:     “Hartverwarmend, 
Liefde en Vrede”.  
Pastoor Munsterhuis zal in deze viering voorgaan en het themakoor zal de zang 
verzorgen.  We hopen velen van jullie deze avond te mogen begroeten.  

Werkgroep gezinsviering

UITNODIGING VRIJWILLIGERSAVOND

Op vrijdag 17 juni is onze vrijwilligers feestavond van onze locatie. Vanwege de 
corona kunnen we nu eindelijk weer. Deze avond is met partner. U wordt om 
18:30 uur verwacht met de fiets bij het parochiecentrum.
Graag aanmelden bij: jfmoudenijeweme@hetnet.nl

HEMELVAARTSVIERING

Op Hemelvaartsdag 26 mei 2022 is er in onze parochie één gezamenlijke viering 
voor alle geloofsgemeenschappen. 
Deze eucharistieviering zal om 09.00 uur in de Plechelmuskerk te De Lutte plaats 
vinden.  Bij goed weer wordt deze buiten in de tuin gehouden, bij slecht weer in 
de kerk. Het Plechelmuskoor van De Lutte verleent haar medewerking. Kinderen 
van de Kinderkerk De Lutte gaan aan de slag met een activiteit en  dragen ook een 
steentje bij. Na afloop is er koffie, thee en limonade. Ook is er gezorgd voor een 
broodje met gebakken ei, zodat ieder met gevulde maag de dag kan voortzetten.
U bent allen van harte welkom, met en zonder fiets, als start voor een mooie 
wandeling of na het dauwtrappen.
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PASTORPRAAT

Tussen Hemelvaart en Pinksteren 
 
De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt ook wel Wezenzondag 
genoemd. Na de Hemelvaart van Jezus voelden de apostelen zich als wezen 
achtergelaten. Al hun zekerheid was weggevallen. Hoe moet het verder nu onze 
leider er niet meer is? Ook in de liturgie voelt het als een wat lege periode, in 
afwachting van Pinksteren waar de Heilige Geest als een helper over ons wordt 
uitgestort. Tijdens de coronapandemie maakten we ook zo ’n periode mee, 
onzeker afwachten wat de toekomst zou brengen. Wanneer oude zekerheden 
en structuren wegvallen, kan je je een wees voelen. Vele ouderen onder ons 
hebben dat gevoel nu het vaste ritme van het kerkelijk jaar steeds meer naar de 
achtergrond is verdreven en velen in onze tijd leven van vakantie naar vakantie, 
van feest naar feest, van event naar event. Door het steeds sterker wordend 
individualisme zijn ook vertrouwde structuren en vormen van samenhang in onze 
samenleving verdwenen. Het samen leven in buurt, wijk en dorp is veranderd. 
Noaberschap wordt onderhouden via een app en solidariteit is in een ander 
daglicht komen te staan. Dat kan een verweesd gevoel geven, je onzeker doen 
voelen. Hoe gaat het verder met de oorlog in Oekraïne, wordt ook onze vrijheid 
bedreigd, hoe gaat het met ons kerkgebouw, allemaal onzekere factoren. Nu 
veel vanzelfsprekende zekerheden zijn weggevallen, is er tegelijk behoefte aan 
richting voor de toekomst, behoefte aan een tijdsgeest die ons positief op weg 
zet naar morgen. Religie kan daartoe bijdragen en helpen te midden van allerlei 
prikkels van buitenaf om je heen, dicht bij jezelf te komen. Wie ben ik, hoe krijgt 
mijn leven zin, doet mijn leven er nog toe, waar leef ik voor? Religie kan helpen om 
te komen bij de bron van jouw bestaan.  
Net als bij de apostelen, laat God ons niet in de steek, laat Hij ons niet verweesd 
achter. Hij zal ook ons inspireren met zijn Geest, zijn levenwekkende adem. Dat 
vieren we met Pinksteren, inspiratie en hoop op een nieuwe toekomst: voor u, voor 
de wereld, maar ook voor de Kerk. Mogen wij open staan voor Gods Geest, die 
orde schept uit chaos, om als begeesterde mensen vol vertrouwen de toekomst 
tegemoet te gaan.  
Allen een Zalig Pinksterfeest! 
 
Pastor Jan kerkhof Jonkman 
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LOURDESGROEP TWENTE WEER NAAR LOURDES

(van maandag 19 tot en met zondag 26 september 2022) 
 Nadat het ten gevolge van de coronapandemie twee jaar lang niet mogelijk was, 
gaan we dit jaar weer naar Lourdes en wel van maandag 19 tot en met zondag 
26 september 2022.  
Wij reizen met Christoffel Reizen, een nieuwe bedevaartorganisatie, met bekende 
gezichten.  Het is een 7-daagse bedevaart (vliegreis). 
Programma  
In de vroege ochtend van maandag 19 september vertrekken we per bus vanuit 
Twente naar Eindhoven Airport. Vanuit Eindhoven Airport vliegen wij naar de 
luchthaven Tarbes-Lourdes-Pyrénées en vervolgens worden wij per bus naar 
het hotel in Lourdes gebracht waar wij rond het middaguur worden verwacht. In  
Lourdes verblijven wij in een 4-sterrenhotel, dicht bij de Heiligdommen.  
Vaste onderdelen in het programma zijn: de viering bij de grot waar Maria 
aan Bernadette is verschenen, deelname aan de Lichtprocessie en de 
Sacramentsprocessie. Verder blijft er voldoende tijd over om als groep Twente 
Lourdes verder te “ontdekken” en is er ook de mogelijkheid voor deelname aan 
een excursie naar de Pyreneeën.  
Wij sluiten de bedevaart op zondag af met deelname aan de Internationale 
hoogmis, samen met ongeveer 20.000 pelgrims in de ondergrondse Pius X 
basiliek.  
Later in de middag vertrekken wij vanuit ons hotel naar de luchthaven Tarbes-
Lourdes-Pyrénées en vliegen wij terug naar Eindhoven Airport. Wij verwachten 
rond 20.00 uur terug te zijn in Twente. De bedevaart wordt begeleid door pastor 
Jan Kerkhof Jonkman. 
De kosten voor deze bedevaart bedragen € 985,00 p.p., op basis van 
tweepersoonskamer en exclusief reis- en annuleringsverzekering. Toeslag 
eenpersoonskamer € 180,00.  
Mochten de kosten voor u een probleem zijn om deel te nemen aan deze reis dan 
kunnen wij in overleg proberen een oplossing te vinden.  
Voor nadere informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met de Lourdes 
contactpersoon in uw geloofsgemeenschap. 
Ook kunt u contact opnemen met de heer Gerard Jansink, tel: 06- 547819 09  of 
de heer Arie Vreeswijk, tel: 06- 50251252. 
Op de website van www.christoffelreizen.nl vindt u meer informatie over 
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WWW.THOMASKOKTUINEN.NL

VRAAG GRATIS & VRIJBLIJVENDEEN PASSENDEOFFERTE AAN.

Beuningerstraat 41  |  7588 RG Beuningen 

MOB. 06-12031424

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

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, dopen, 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

DAUWTRAPPERSVIERING HERTME

Twee jaar lang hebben wij de Dauwtrappersviering op Hemelvaartsdag in 
Hertme door Corona moeten overslaan. Nu die crisis grotendeels onder controle 
is, pakken wij de draad weer op.
Op 26 mei vieren wij weer in alle vroegte de Hemelvaart van Onze Verrezen Heer 
in het Openluchttheater te Hertme, evenals voorheen om 06.30 uur
De voorganger in deze viering is pastoor Ton van der Gulik, Karmeliet te Zenderen, 
met ondersteuning van zang door het parochiekoor van Zenderen.
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WWW.THOMASKOKTUINEN.NL

VRAAG GRATIS & VRIJBLIJVENDEEN PASSENDEOFFERTE AAN.

Beuningerstraat 41  |  7588 RG Beuningen 

MOB. 06-12031424

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


