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-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 DE DIGITALE, VOLLEDIGE 
KLEURVERSIE VAN 

‘T KLOKHOES ONTVANGEN? 
STUUR DAN EEN MAIL NAAR:  

DORPSBLADBEUNINGEN@GMAIL.
COM

Wilt u ook  wat in het dorpsblad plaatsen? Mail dan vóór 8 december uw stuk 
naar het mailadres: dorpsbladbeuningen@gmail.com 
Parochiële berichten:
Kopij inleveren voor: 8 december
Email: beuningen@lumenchristi.nl
Redactieadres:    

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

CORRESPONDENTIE
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December
5  Sinterklaas op de Mariaschool
10  Kerstconcert 'Pur Sang'
14  Actieve Ontmoeting - om 10 uur in parochiecentrum
14  Slipjacht De Lutte / Beuningen
17  Oud papier
18  Kerstspel en kerstmarkt Beuningen

KALENDER

WERKGROEP HERDENKEN EN VIEREN

SINTERKLAAS OP DE MARIASCHOOL

Woensdag 19 oktober jl. hebben Ton Boerkamp en Gerrit Brouwer, namens de 
werkgroep Herdenken en Vieren, de zorg van het oorlogsmonument overgedragen 
aan een nieuwe werkgroep. Zij waren de initiatiefnemers van het realiseren van 
de plaquette die aan de urnenmuur op het kerkhof hangt. Het is de bedoeling 
dat er jaarlijks een herdenking gaat plaatsvinden rond 4 mei. Hoe die jaarlijkse 
herdenking eruit gaat zien, gaan  Lidy Heidens, Roel Keizer, Meike Olde Dubbelink 
en Theo Snoeijink bekijken en vorm geven. Zij vormen samen een werkgroep 
die zich hiermee gaat bezighouden, zodat de herinnering aan deze vier moedige 
jongemannen levend blijft.

Werkgroep Herdenken en Vieren

Op 5 december is het zover. We hebben bericht ontvangen van Sinterklaas, hij 
komt ook dit jaar naar de Mariaschool! We willen daarom alle kinderen in en om 
Beuningen uitnodigen om Sinterklaas met ons te ontvangen op school, ook als 
je nog niet op school zit. We verwachten dat Sinterklaas om 8.30 uur aankomt 
bij school. Vervolgens gaan we samen naar de gymzaal met hem om met de 
gehele school te vieren dat hij er is. Na afloop hiervan (rond 9 uur) zullen de 
schoolkinderen naar de eigen klas gaan. Sint en piet blijven dan nog even kort 
voor de niet-schoolgaande kinderen in de gymzaal.

We hopen op een fijne dag met veel kinderen!
Team Mariaschool
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MIDWINTERHOORNBLOAZERS

INZAMELINGSACTIE VOEDSELBANK OOST TWENTE

Vanaf de eerste zondag van de advent tot en met 
Driekoningen wordt er in Twente traditioneel weer op 
de midwinterhoorn geblazen. In deze periode komen 
we wekelijks bij elkaar bij C.R. ´t Sterrebos om dit 
gebeuren luister bij te zetten, en wel op de volgende 
data:
- Woensdag 30 november
- Woensdag 7, 14, 21 en 28 december
- Woensdag 4 januari
Verzamelen: 19.30 uur C.R. ‘t Sterrebos.
We hopen wederom op een goede opkomst van o.a. de Beuninger jeugd. Na het 
oefenen is er tijd voor warme chocolademelk.
Wij hebben de beschikking over een aantal hoorns die we gedurende de advent 
ter beschikking stellen aan onze jeugdige blazers.

Met klinkende groet,
De midwinterhoornbloazers Beuningen

In 2021 hebben de buurtschappen, binnen de gemeenschap Beuningen, een 
actie opgezet om de minstbedeelden in onze regio te steunen.
Dit werd een  groot succes waar niet alleen de Voedselbank enthousiast over 
was, maar ook de buurten zelf waren trots, omdat ze samen hebben getoond 
deze groep medeburgers, cliënten  van de voedselbank, niet vergeten zijn.
In 2022 is het aantal cliënten, dat is aangewezen op de voedselbank, sterk 
gestegen. In Oldenzaal/Dinkelland betekent dit een toename van ruim  30% en de 
verwachting is dat dit aantal helaas nog verder zal stijgen.
Het is alle zeilen bijzetten voor de voedselbank en daarom de vraag aan de 
bewoners van Beuningen, om aan deze actie speciale aandacht geven, zodat er 
wekelijks voldoende boodschappen beschikbaar zijn voor deze gezinnen.
Deze actie wordt gehouden van 5 t/m 10 december 2022. 
U wordt per buurtapp ingelicht, waar u de boodschappen kunt inleveren, net als 
vorig jaar.
De voedselbank is heel blij met houdbare voedselproducten, zoals koffie, thee, 
suiker, houdbaar broodbeleg, groente/fruit/vlees in blik, saus, rijst, pasta. Maar 
ook doucheartikelen en schoonmaakartikelen zijn welkom. (Geen alcoholische 
dranken)
Hiervan worden pakketten samengesteld, die nog voor de kerstdagen worden 
uitgedeeld.

Contactpersoon voor Beuningen
Hans Oortman



5

TERUGKOPPELING PRESENTATIE ERVE SCHOLTEN AUSTIE
Op maandagavond 26 september vond in restaurant ’t Sterrebos in Beuningen de 
publiekspresentatie plaats van het project Erve Scholten Austie. In dit artikel leest 
u de terugkoppeling van de avond.

Karakter Erve Scholten Austie in beeld
Erve Scholten Austie (Paandersdijk 9) is eigendom van de provincie Overijssel, 
maar dit erf gaat in de verkoop. Om het karakter en de identiteit van deze plek 
te behouden en/of te versterken startte de provincie Overijssel samen met de 
gemeente Losser, omwonenden en betrokkenen een ontwikkeltraject. Hierbij 
worden de historische, culturele en landschappelijke waarden van Erve Scholten 
Austie in beeld gebracht. De provincie onderzoekt hoe (een aantal van) deze 
waarden kunnen worden behouden en/of versterkt bij de verkoop van de boerderij.

Scenario’s
Experts op gebied van gebiedsontwikkeling hebben een aantal scenario’s in 
kaart gebracht. Tijdens de publiekspresentatie zijn de opgehaalde waarden 
van de omwonenden en betrokkenen toegelicht. Dit zijn denkrichtingen die 
gemeente en provincie zich voor kunnen stellen op de locatie. Deze scenario’s 
werden op panelen aan het publiek getoond. De aanwezigen konden tijdens de 
publiekspresentatie feedback geven op de geschetste scenario’s.

Verkoopstrategie
De provincie kan nu met de opgehaalde waarden en de uitgewerkte scenario’s 
een verkoopstrategie opstellen die recht doet aan de waarden van het erf. In 
deze strategie staat hoe en op welke wijze Erve Scholten Austie wordt verkocht. 
En onder welke voorwaarden en met welke uitgangspunten de toekomstige 
eigenaar de boerderij kan kopen en herontwikkelen 
met versterking van de historische, culturele, sociaal-
maatschappelijke en landschappelijke waarden. 
De verkoopstrategie wordt voorafgaand aan de 
vaststelling door het college van Gedeputeerde Staten 
gedeeld met omwonenden en betrokkenen van Erve 
Scholten Austie.

Via de QR code is de presentatie te downloaden.
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GEMEENTEBERICHTEN

ENERGIETOESLAG
De energietoeslag van 2022 kunt u nog tot eind van het jaar aanvragen

Energietoeslag 2022: vraag uiterlijk 31 december aan
Huishoudens met een laag inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum 
krijgen in 2022 een eenmalige extra tegemoetkoming voor de stijgende 
energiekosten. Deze energietoeslag bedraagt € 1.300,-. Heeft u de energietoeslag 
dit jaar nog niet aangevraagd? Maar denkt u wel in aanmerking te komen? 
Vraag de energietoeslag dan uiterlijk 31 december 2022 aan via www.losser.nl/
energietoeslag.
Energietoeslag 2023: u kunt deze toeslag nog niet aanvragen
De gemeente krijgt ook in 2023 geld van het Rijk voor een energietoeslag voor 
inwoners met de laagste inkomens. De regels daarvoor zijn nog niet bekend. U 
kunt deze toeslag daarom nu nog niet aanvragen. Op de pagina www.losser.nl/
energietoeslag  vindt u altijd de laatste informatie.

ALTIJD OP DE HOOGTE VAN BESLUITEN IN UW BUURT!
Wist u dat u de officiële mededelingen van de gemeente ook digitaal kunt 
ontvangen? Via de e-mailservice ‘Over uw buurt’ ontvangt u dan berichten van 
overheidsinstanties over ontwikkelingen in uw buurt of wijk. Daarbij gaat het 
om vergunningen, (bouw)plannen en regelgeving, zoals de verbouwing van 
een huis of een terrasvergunning.

Inschrijven voor deze service kan via www.overheid.nl/berichten-over-uw-
buurt. Of download de app ‘Over uw buurt’ voor smartphone of tablet. U 
kunt daar als inwoner of ondernemer zelf instellen welk type berichten u wilt 
ontvangen. En binnen welke straal om uw huis of bedrijf.  Zo bent u niet meer 
afhankelijk van bijvoorbeeld de gemeenteberichten in het huis-aan-huisblad.

‘GEWELDIG OM DE KINDEREN TE ZIEN GROEIEN’ 
Tijdens de Week van de Pleegzorg interviewden we pleegmoeder Jolanda Assink 
uit Glane 

Jolanda en Gerwan Assink uit Glane zijn al 6,5 jaar pleegouders. Op dit 
moment wonen er vijf pleegkinderen bij het gezin, waarvan drie kinderen vanuit 
crisisopvang. De vijf biologische kinderen van Jolanda en Gerwan zijn volwassen 
en wonen niet allemaal meer thuis. Jolanda: ‘Ik las weleens over schrijnende 
verhalen van kinderen die hard een pleeggezin nodig hadden. Eigenlijk maakte ik 
al snel de beslissing: breng ze maar hierheen. Mijn hart en huis zijn groot genoeg.’

Hoe hebben jullie de stap naar pleegouder gezet?
‘Er kwam een advertentie van Jarabee voorbij. Daar heb ik op gereageerd. Ik heb 
een cursus gevolgd en daarna zijn we heel snel gestart. In totaal hebben we in die 
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6,5 jaar al 13 kinderen opgevangen. En het eerste kindje dat bij ons 
kwam, woont hier nog steeds. Het werkt goed. Ons hele gezin helpt mee. Vaak 
passen de oudere kinderen weer op de jongere kinderen.’

Wat komt er allemaal kijken bij pleegzorg?
‘Ik vind pleegzorg heel dankbaar werk. Het is wel gelijk een 24-uurs baan. Van de 
drie kinderen die we kortgeleden hebben gekregen, had de jongste bijvoorbeeld 
een heel onregelmatig slaapritme. Structuur en regelmaat zijn heel belangrijk om 
zo’n groot gezin goed draaiende te houden. 
Je krijgt er ook echt heel veel voor terug. Mijn pleegdochter die nu 18 is, kwam 
bij ons toen ze 13 was. Als ik zie wat voor meid het nu is, dan ben ik gewoon 
ongelofelijk trots op haar. Je zag haar groeien. Ze heeft nu haar eigen plekje. 
Dat is mooi om te zien. Elke donderdag komt ze nu bij ons om met de kleinere 
kinderen te helpen: dat is gewoon geweldig. 
Maar je maakt soms ook schrijnende momenten mee. We kregen een keer 
een kindje van drie dat eigenlijk helemaal geen kleren bij zich had. Alleen een 
rompertje en een knuffeltje van de politie. Het scheelde dat ik toevallig nog wel 
kleren voor een kindje in die leeftijd had en dat ik wat hulp kreeg met kleren en 
spullen inzamelen Maar dat soort dingen moet je dan wel zelf inrichten.’ 

Krijg je als pleegouders ook ondersteuning?
‘Je krijgt een pleegzorgvergoeding en een pleegzorgbegeleider. Die kreeg ik er 
bij de eerste plaatsing bij. Ik heb er veel steun aan. Als er iets is, dan kan ik haar 
bellen. En bij sommige kinderen hoort een voogd. Die verhuist mee met het kind. 
Ik ervaar de ondersteuning als positief.’ 

Wat zou je tegen anderen willen zeggen die overwegen pleegouder te worden?
Pleegouder zijn, dat moet bij je passen. Kinderen komen en gaan ook weer weg. 
Dat kan moeilijk zijn, maar ik ervaar het als iets erg positiefs. Het is geweldig om 
de kinderen te zien groeien. Ik zie het als heel dankbaar werk. En je hoeft natuurlijk 
niet direct vijf kinderen in huis te nemen. Een middag per week pleegzorg verlenen 
is bijvoorbeeld ook al mogelijk. 
Laatst moest ik een formuliertje invullen voor onze pleegzoon. Daarop moest ik 
invullen wat ik van hem was en ik vulde in: pleegmoeder. Hij bekeek het formulier 
en zei: ‘pleeg mag je wel weghalen. Zeg maar gewoon moeder.’ Zoiets bewijst wel 
dat hij zich thuis voelt hier. Een fijn en veilig thuis voor mijn pleegkinderen: dat is 
waar ik het voor doe.’ 

Heb jij ruimte in je huis en hart? 
De gemeente Losser heeft nog altijd een gebrek aan pleeggezinnen en is op 
zoek naar mensen die in hun gezin ruimte hebben voor één of meer kinderen. 
Wethouder Marian Oosterbroek: ‘In gemeente Losser willen we ieder kind een fijn 
en veilig thuis bieden. De rol van pleegouders zoals Jolanda en Gerwan is hierin 
zo ontzettend belangrijk. Heb jij ruimte in je huis en hart? Neem gerust contact op 
met het toegangsteam wijz voor meer informatie.’
Toegangsteam wijz van de gemeente Losser: 
tel. 053 -537 7400 of mail wijz@losser.nl
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SLIPJACHT DE LUTTE - 14 DECEMBER 2022
Inmiddels is de slipjacht een traditie geworden en zal dit jaar alweer de 9e editie 
worden in de omgeving van De Lutte, Beuningen, en Duitsland.
Het is een indrukwekkend schouwspel worden van paarden, ruiters in rode jassen, 
en honden over de akkers van De Lutte en Beuningen.

Op woensdag 14 december organiseert de KNJV (Koninklijke Jachtvereniging) een 
slipjacht startend vanaf Hotel het Ros van Twente. Om 12:30 wordt er verzameld 
op de parkeerplaats en kan men de route ter plekke afhalen. Tevens zal deze 
bij Café-restaurant Het Sterrebos te verkrijgen zijn. De tocht van ongeveer 20km 
duurt ca. 3 uren inclusief 2 kills (pauze) en volgt door het glooiende landschap 
van de Lutte, de Austiberg en het Beuninger Achterveld.

Met de particuliere grondeigenaren, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en 
het Waterschap zijn goede afspraken gemaakt en mag de vereniging jaarlijks 
eenmalig van hun terreinen gebruik maken. Werden er vroeger op vossen 
gejaagd, tegenwoordig zet een sliptrekker te voet het spoor uit met een jutezak 
gedrenkt in vossenurine. Dit spoor wordt dan door de honden, met name Fox 
Hounds uit eigen kennel van de 
KNJV, gevolgd. Deelnemers komen 
uit Twente maar ook uit de rest van 
Nederland. Belangstellenden kunnen 
via de aangegeven zichtlocaties het 
schouwspel volgen. 

Volg ook onze facebookpagina 
Slipjacht De Lutte, hier kan men ook 
extra informatie vinden.
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LUSTRUM STERREBOS

ZVV BEUNINGEN 1 - ZVV BEUNINGEN 3

De avond voor het lustrumfeest van het Sterrebos staat er een bloedstollende 
zaalvoetbalwedstrijd op het programma. Op donderdagavond 1 december staat 
de kraker tussen ZVV 1 en ZVV 3 op het programma. Beide teams staan er goed 
voor in de competitie, met respectievelijk 3 en 6 verliespunten. Het eerste team 
zal vol zelfvertrouwen afreizen naar de Lutte, daar waar ze in de wedstrijd voor 
deze altijd beladen derby maar liefst 23 keer het net wisten te vinden tegen 't 
Hoekje uit Oldenzaal. 
Kunnen de 'jonge honden' van het derde het ervaren team van Jesse Loohuis het 
lastig maken in een kolkende Luttermolen? Of is het de routine van het eerste die 
de wedstrijd zal doen beslissen?
Kom er achter en kom de jongens aanmoedigen op donderdagavond om  
21:30 uur in de Lutte. 

DISORDER
Zes ervaren muzikanten die met 
veel passie en gedrevenheid live 

muziek maken. Echte gitaarmuziek 
met een rauw randje

Een gezellige avond met  
live muziek. Kom je ook?

FEESTAVOND VANAF 20.30 UUR

vrijdag 2 december 2022

GRATIS ENTREE

Hopelijk tot dan!
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Aan de slag met Droogte en Wateroverlast
Woensdag 30 november 2022 van 16.00 tot 20.00 uur (vrije inloop)
Locatie: Restaurant Sterrebos

Hoosbuien met plaatselijk veel neerslag in korte tijd kunnen zorgen voor veel 
wateroverlast. Ook droogte leidt tot grote schade. We krijgen in de toekomst 
vaker te maken met deze weersomstandigheden waar agrariërs en andere 
grondeigenaren de gevolgen van ondervinden. Daarom is het belangrijk om 
samen te kijken naar mogelijkheden om meer water vast te houden, in tijden dat 
dit nodig is. 
Tijdens deze informatiemarkt krijg je praktische tips om wateroverlast en droogte 
tegen te gaan. En wordt er verteld over kleinschalige maatregelen voor het gebied 
Roelinksbeek/Voltherbeek en komen subsidiemogelijkheden aan bod. Er zijn 
diverse stands met verschillende thema's en er zullen deskundigen beschikbaar 
waar je vragen aan kunt stellen. 
Samenwerking tussen: Coöperatie Gebiedscollectief Noordoost Twente en 
Waterschap Vechtstromen. GLB-Pilot Gebiedsgerichte Aanpak bodem en water 
en het waterschapsprogramma 'Haarvaten op peil'.
Samen zoeken met agrariërs en inwoners naar passende maatregelen voor 
droge en natte tijden.

VACATURE VRIJWILLIG BUURTBEMIDDELAAR

WATERMARKT
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GEEN LANDAL IN DINKELDAL
STICHTING NATUURLIJK DINKELDAL - Geen Landal in Dinkeldal
Hierbij informeren we u graag over de laatste stand van zaken:
Gemeente Losser neemt stappen maar niet voor Olde Kottink
In een persbericht van 12 oktober heeft de gemeente Losser laten weten dat 
projecten als Landal Olde Kottink voorlopig onmogelijk worden in de gemeente 
Losser. Door een voorbereidingsbesluit te nemen voor nieuwe wetgeving, 
voorkomt de gemeente dat er meer van deze vergunningsvrije projecten 
gerealiseerd kunnen worden. Helaas heeft de gemeente Losser laten weten dat 
dit besluit niet geldt voor Olde Kottink.
Beslissing gemeente Losser handhavingsverzoek
Op 18 november zal de gemeente Losser een beslissing nemen inzake ons 
handhavingsverzoek. Projectontwikkelaars kunnen vergunningsvrij bouwen, 
omdat zij vinden dat er chalets gebouwd worden. Er worden echter geen chalets 
gebouwd, maar recreatiewoningen met een waarde vanaf €350.000,-. En voor 
het bouwen van recreatiewoningen is een omgevingsvergunning nodig.
Beslissing provincie Overijsel
Na twee keer de beslissingstermijn te hebben verlengd zal de provincie op 25 
november a.s. een uitspraak doen inzake ons handhavingsverzoek wet op de 
natuurbescherming.
Volg Stichting Natuurlijk Dinkeldal nu ook op Facebook en Instagram
Volg ons op social media (Stichting Natuurlijk Dinkeldal /natuurlijkdinkeldal) en u 
bent nóg sneller op de hoogte van de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen.
De komende weken worden spannend, we houden u op de hoogte via onze 
website www.geenlandalindinkeldal.nl, onze social media kanalen en middels 
‘T Klokhoes. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u ons bereiken via info@
geenlandalindinkeldal.nl.
Namens de Actiegroep “Geen Landal in Dinkeldal”  - Marc Beune
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KERSTACTIVITEITEN
Met en rondom de kerstdagen is er van allerlei leuks te doen in Beuningen en 
omgeving. Verschillende fairs en markten zijn te bezoeken. Hier een overzicht: 

Margriet Winterfair in Den Bosch - vrijdag 25 november
Vrijdag 25 november is het uitstapje naar de Margriet Winterfair in Den Bosch. 
Vertrek is om 09:00 uur vanaf het kerkplein. Georganiseerd vanuit ZijActief.

Winterfair bij Havezathe het Everloo - zondag 27 november (via DITSMIE)
Op 27 november van 10 tot 17 uur organiseren wij de Winterfair op de landelijke 
locatie, Havezathe Het Everloo, Everlostraat 16 in Rossum. 
Laat je verrassen op deze prachtige locatie met standhouders op het gebied van 
lifestyle, curiosa, brocante, streekproducten en meer….  Gratis entree.

Kerstmarkt in Beuningen - zondag 18 december
Zondag 18 december is het weer zover. Voorafgaand aan de Kerstmarkt is er een 
gezellig samenzijn in de kerk met als thema: ”Iedereen samen, niemand alleen.” 
Een uurtje met muziek, spel en zang rond dit thema. Hieraan werken verschillende 
mensen uit de buurten van Beuningen mee. We hopen op een goede opkomst.

Nadien kan het dan eindelijk weer doorgaan, de Kerstmarkt op het kerkplein. Na 
2 jaar mogen we weer onze mooie kerstmarkt organiseren. Veel verenigingen 
uit ons dorp staan hier wederom om de kas te spekken. We hebben weer leuke 
kraampjes, loterij, knobelen, en de innerlijke mens wordt zeker ook niet vergeten.
Voor de kinderen is er wederom een springkussen.
Hopelijk zijn de weergoden met ons, dan wordt t weer een mooie middag vol 
gezelligheid. Aanvang 14.30 uur

Kerstmarkt: Hulp gevraagd:
Nu bekend is dat de kerstmarkt 2022 doorgaat op 18 december willen we als 
dames- en herenkoor graag een beroep doen op de “Beuningse bakkers”.
Al jaren staat het koor met de taarten- en donut-knobelkraam op de kerstmarkt.
Door de terugloop van het aantal leden komen we wat de taarten betreft enigszins 
in de problemen. Om de kraam te kunnen voortzetten hebben we dan ook hulp 
nodig.
Daarom deze vraag: vindt u het leuk om een taart te bakken en daarmee het 
voortzetten van de kraam te ondersteunen dan waarderen wij dat zeer.
Als tegemoetkoming krijgt u 3 gratis knobel-kansen!
Opgave kan via de mail bij magdanolten@home.nl 
of telefonisch bij Mieny Loman: 0541-353598.
Namens het koor alvast hartelijk dank!
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ZIJACTIEF BEUNINGEN

ACTIEVE ONTMOETING

Vrijdag 25 november is het uitstapje naar de Margriet Winterfair in Den Bosch. 
Vertrek is om 9.00 uur vanaf het kerkplein. 
Op maandag 28 en woensdag 30 november maken we een adventstuk. Om 
19.30 uur o.l.v. Maurien Wigger aan de Hassinkhofweg 1.
Zondag 18 december is er weer kerstmarkt in Beuningen. We verkopen koffie/
thee met krentenwegge en warme chocolademelk. 
Woensdag 21 december vindt onze kerstavond plaats. We beginnen om 19.00 
uur met een gebedsviering in de kerk en daarna gaan we naar Sterrebos voor een 
gezellige avond in kerstsfeer.

Woensdagochtend 16 november hadden weer vele dames de weg naar het 
parochiecentrum gevonden.
Dit keer om iets lekkers en leuks voor de vogels te maken, want de koude dagen 
komen eraan. Het was een gezellige ochtend, altijd fijn om bij elkaar te zijn, en bij 
te kletsen, onder het genot van een kop koffie. 
De volgende bijeenkomst is: woensdag 14 december, dan maken we iets leuks 
voor in de kerstboom. 

Donderdagavond 17 november was de avond om al 
onze vrijwilligers in het zonnetje te zetten.
Er werd genoten van allerlei lekkere hapjes en 
drankjes. We hebben een spel gespeeld, waarbij het 
brein en de kaakspieren getest werden. 
Het was een erg geslaagde avond.  
Werkgroep de Actieve Ontmoeting

"Vrijwilligers zijn de lichtpuntjes op onze aarde,
Zij zijn voor ons allen van onschatbare waarde.

Hun werk zorgt voor warmte in de maatschappij.
En dat alles belangloos, ten gunste van jou en mij."
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GALA BEUNINGEN
Waanzinnig völ wil en plezeer - Het programma stond weer boordevol Beuningse 
talenten. Van jong tot oud. Drie maal over een volle zaal met wel 250 mensen die 
aan de lange tafels bij Restaurant Sterrebos van de talentvolle optredens genoten. 

Dr. Njewz – Chiel Meijer, een opwarmertje - Als postbode van Beuningen, de 
postbode die van gleuf tot gleuf gaat tot de toet’n leeg is,  werden alle laatste 
nieuwtjes op een humorvolle wijze verteld. Wist je bijvoorbeeld dat de KPJ tijdens 
de creatieve dagen van vorig jaar het feest flink voorzette in het café Sterrebos en 
dat de lampekappen van de bar het flink te verduren hebben tijdens deze feestjes. 
Ze krijgen regelmatig een duwtje met de handen zodat ze heen en weer slingeren. 
‘Maar….met je hoofd de lampekap laten slingeren is een minder goed plan….’

De Brummeltoetens – Lars en Tessa - Van achter de bar zo het podium op. Dat 
kan er maar een, en dat is Lars. Samen met zijn zusje Tessa zong hij prachtige 
nummers van De Dijk, Doe Maar en ken je ‘Je loog tegen mij’, van Drukwerk nog?

Susters Dahlia – B&B Vol Liefde van Astrid Rikkink - Suster Dahlia was getrouwd 
met de Helligen Hendrik van ’t Doarp en was dat gemekker zat. ‘Dat hij vöt ging 
was niet zo slim, maar dat hij weer kwam, na ieder optreden, was wel slim’. 
De B&B is gevuld met drie andere zusters en een broeder die van achteruit de zaal 
kwamen, en ook de zaal flink zegende (met een wc-borstel). Hilarische buut met 
medewerking van Suster Hortensia, Clivia, de genderneutrale Martwijfelaria (wel 
of niet) en broeder Fuchfuchfuchsia. 

De Schotten – Willy, Edje, Andre en Richard - In strak wit shirt, en zwart gilet en 
bijbehorend zwartleren petje werd Thunderstruck vertolkt door Willy met Edje 
op (houten) gitaar. De playbackshow bestond uit diverse heavy metal, hardrock, 
classic rocknummers waar ook Richard en Andre een goede rol vertolken bijv. 
met het nummer van Andre van Duin met ‘Ta Ta Ta’. Geen jongere die dit nummer 
kende maar de ouderen natuurlijk wel. Geen hardrock maar zo maar flauwekul. 
Het slaat allemaal nergens op maar is wel erg gezellig. 
 
Leo’s ballencafé - Kun jij je Joost en Guus voorstellen in vrouwelijke tenniskleding 
inclusief kort rokje? En dan Leo als Italiaanse caféhouder + een vleugje Ria 
Wiefferink als oude dame; dan heb je gegarandeerd een hilarisch tafereel. En dat 
was het ook. Guusje sprak als jongedame keurig ABN en de andere dame (Joost) 
sprak zo plat als het maar kon. De beide dames gingen om half 10 in de ochtend 
al aan de Chardonnay en halve liter! En Leo? Die vertolkte de rol als Italiaan erg 
goed met z’n ‘Ciao Bella’ en ‘alles gutti’?

Kats van de Wies - Vier jaar geleden, tijdens de eerste editie van het Gala in 
Beuningen werden de koppen bij elkaar gestoken, en het resultaat mag er zijn! 
Met opzwepende muziek van een enorme kapel werd het publiek even stevig 
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in de stoel geblazen. Ze mochten het Gala eerst al openen, maar wisten ook na 
de pauze de aandacht op zich te vestigen! Hulde voor wat er in vier jaar tijd is 
opgebouwd!

Dien’n en Mien’n – Karin IJland en Paula Sanderink - Een eindeloos scala aan 
oneliners vlogen de zaal in zoals ‘Lag de vrouw bie de buurman in ber, dan hef 
de wind kuur’n’. En wist je dat? Met de jacht eerst de drievers het bos in worden 
gejaagd? En na de jacht wordt eerst het wild geteld en daarna pas de drievers. 

De Oogappeltjes – Renske, Meike, Femke,, Emma, Merle - In flitsende blauwe 
broek, witte bloesjes en swingen maar op de ABBA Mix! Bekende hits die een 
extra dimensie krijgen door waanzinnige dans.

Ciske – Cis - Cis werd Ciske, compleet met witte blouse, bretels en kotte boks. 
In het plat Amsterdams vertelde Ciske over zijn belevenissen in Amsterdam 
en dat hij van kroegbaas ome Jan op pad is gestuurd om stage te lopen bij 
Restaurant Sterrebos. 
‘En er is helemaal niks in Beuningen. Geen metro, geen moskee, geen winkel. Echt 
helemaal niks’.
De Canal Parade, de Gaypride wordt vergeleken met Paaszaterdag. ‘Eigenlijk 
doen de mannen dan precies hetzelfde’, concludeert Ciske.  Na een jaar stage te 
hebben gelopen in Beuningen wordt hij gezien als favoriete barman.

De Koning der Piraten – Jennes - Jens zette de zaal op de kop ‘Allemaal staan 
en de handjes omhoog en van links naar rechts met zijn allen’. De jongelui staan 
op de stoelen en er heerst een grandioze feeststemming. Van ‘Adio, amore, adio. 
Jij moet niet huilen’ naar ’Ik wou dat ik kon zweven op de wind’, en ook ‘Kom zing 
en dans met mij, de liefde gaat nooit meer voorbij, oh Eleonora’ (allemaal liedjes 
van Jannes). Met Wessel verkleed als Eleonora in een prachtige rode Spaanse 
jurk met een pruik met bijzonder mooie krullen.  Fantastisch! 
 
Lotte’s viskraam – Anouk Tijink - Heijdens - Op de markt is altijd wat te beleven. 
Op allerlei grappige manieren werden vissen ingezet om de buut kracht te zetten. 
‘De ziekte van pfeiffer’, Dolfijne….. en Gezond als een vis’. Anouk zat helemaal in 
haar rol. 

The Final - Michel, Corné en Jorus - Het gehele spektakel eindigde met leuke 
Nederlandstalige meezingers à la de Toppers. De boys gekleed in drie witfelle 
pakken deden hun dansjes perfect.

Natuurlijk werd er nog lang nagezeten en doorgepraat. Een succesvolle avond 
vol met plaatselijke helden en heldinnen waar we trots op kunnen zijn. Zo’n Gala 
Beuningen neerzetten voor de tweede keer! Petje af! Dank jullie wel: galatoppers, 
galacommissie, schminkdames, de werknemers van Sterrebos en iedereen die er 
voor gezorgd om zo’n prachtig gala neer te zetten. Tot over 2 jaar! 
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VERSLAG DORPSRAAD VERGADERING 14 NOVEMBER
Zes keer per jaar komt de Dorpsraad bijeen en bespreekt dan diverse onderwerpen. 
Soms ontvangen we in de vergadering Beuningers of mensen die op de een of 
andere manier betrokken zijn bij Beuningen. We zullen jullie regelmatig meenemen 
in datgene dat besproken is. 

14 november 2022 | 20.00 uur - Dorpsraadvergadering Beuningen
Aanwezig: Voorzitter Julius Lurvink, Secretaris Henk van Capelle, Martijn 
Wiefferink, Luc Westerhof (gemeenteraadslid), Hans Roeleveld, Ellen Aveskamp, 
Miranda Nolten (Dorpsblad Beuningen)
Afmeldingen mk: Ruurd Tigchelaar, Harrie Austie, Joost Mollink, Wethouder van 
Essen, Marion Broenink

Aspirant lid 
Mathilde Zwiep wilde eens een avondje snuffelen en vindt dat ze wel iets voor 
Beuningen kan doen. Dit naar aanleiding van de oproep tijdens de dorpsvergadering 
om je vooral aan te melden als Dorpsraadslid. 

Insprekers: Gonnie van Langen & Hellen Kotte van Kinderfysio DINK
Kinderfysio DINK is alweer 4 jaar geleden gestart. Nu wordt er gehuurd van 
KONOT en straks is de gemeente eigenaar van de nieuwbouw van de Dorpsschool 
& Dorpshuis Beuningen. DINK wil graag blijven met de fysiopraktijk en er is een 
zoektocht gestart naar mogelijkheden.
Wat is er gewenst?: behandelkamer, kinderfysio en oefenzaal. Een combi van 
overdag gebruik voor de kinderfysio en in de ochtend en ’s avonds voor het dorp 
met fitnesszaal. Voor de businesscase voor de gymzaal zou het een winst zijn. 
Julius Lurvink neemt dit mee richting wethouder van Essen en probeert een 
gesprek te regelen met de gezamenlijke partijen.

Afscheid
Carl Eppink, Martijn Wiefferink en 
Joost Mollink hebben zich heel wat 
jaren ingezet voor de Dorpsraad. 
Ze hebben gezamenlijk heel wat 
uren gemaakt voor het hele dorp, 
op heel veel vlakken 
Bovendien hebben ze heel veel 
voorzitters gekend zoals: Gestart 
onder Ton Boerkamp & Annemiek 
Kuipers & Erik van der Heijden & nu 
Julius Lurvink
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PIP (Provinciaal Inpassings Plan)  Stroothuizen-Punthuizen 
Deze is vastgesteld in 2018. Hasman BV is in beroep gegaan bij Raad van 
State.  De Provincie moest meer rekening houden met de gedupeerden. Maar 
betrokkenen/belanghebbenden hebben niet het idee dat er voldoende naar hen 
wordt geluisterd. Hasman BV, Boerenbedrijf Roeleveld wil wel graag de gronden 
behouden en zelfstandig natuur gaan beheren. Maar er wordt aangestuurd op 
verplaatsing of beëindiging van het bedrijf.
Wat kan de Dorpsraad hierin betekenen? Maatschappelijk druk uitoefenen op de 
Provincie door een brief te sturen. Met een kopie naar de Gemeente Losser. Dit 
wordt opgepakt.

Burgemeester Kroon
Namens de Dorpsraad is er een kaartje gestuurd naar de Burgemeester sinds 
ze weer gestart is met haar werkzaamheden na haar ziekte. Tevens is een 
uitnodiging gestuurd en hierop is geantwoord dat ze de Dorpsraad hartelijk 
bedankt en in maart 2023 aanschuift bij een Dorpsraadvergadering. 

Warmtescans Beuningen: Om deze groep verder te helpen zijn ze op zoek naar 
gelden om de warmtescans te doen. 

Financieel verslag 2021 
Ellen Aveskamp licht het financieel verslag 2021 toe. Zoals bij elke vereniging is 
er weinig spectaculairs gebeurd in 2021. Er zijn via de Gemeente en de Rabobank  
een aantal subsidies binnen gekomen. Daarnaast zijn de uitgaven gedaan voor 
de Welkomsgroep, Actieve ouderen, Beuningen Schoon, Hemelse dag (pakketten 
voor ouderen en jongeren en fiets-/wandelroutes) en voor de info avond van de 
Dorpsraad. 

Kwaliteitsimpuls
De Pastoor Bolscherstraat heeft donderdag 17 november een inloopavond 
bij het Sterrebos. Door Gerwers is een uitnodigingsflyer rondgedeeld over de 
herinrichting van deze straat. Tijdens de inloopavond worden de inwoners 
geïnformeerd over het geplande verloop van de werkzaamheden.

Status Greuner en meer
In Rossum en bij Berning in Beuningen zijn er panelen gelegd. Er zijn nog panelen 
te koop. Voor alle leden is er op 22 november in Weerselo de jaarvergadering. 
Meer info: www.greuner.nl
Bij de papiercontainer komt er op 17 december een mobiele showroom te staan. 
Dit betreft het Project: Beuningen van het aardgas af.
Energiechallenges: Hier doet dit jaar de Mariaschool in Beuningen ook aan mee. 
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G E Z O C H T: Nieuwe Dorpsraadsleden 
Luister eens mee of meld je aan!
We zoeken verbreding en verjonging! Heb jij zin om je ook in te zetten voor de 
Dorpsraad?
De Dorpsraad zijn de ogen en oren van de inwoners van Beuningen aangaande 
wegen, groen, voorzieningen, leefbaarheid, jeugd, ouderen, cultuur, scholing, 
verenigingen etc. De dorpsraad is ook gesprekspartner van de gemeente. Als 
Dorpsraadlid denk je mee over de leefbaarheid in ons dorp!
Meer info: info@dorpsraadbeuningen.nl

Diverse andere onderwerpen kwamen nog voorbij: Camping Olde Kottink, 
Boerderij Austie, Evaluatie Dorpsvergadering en de jongerenhuisvesting. 

Wil jij je ook inzetten voor de Dorpsraad of heb je iets dat je wilt bespreken met de 
Dorpsraad? Meld je aan info@dorpsraadbeuningen.nl
Vergaderschema dorpsraadvergadering 2023
Wo. 11 januari | Ma. 13 maart | Wo. 10 mei |Ma. 10 juli

De creatieve dagen komen er weer aan!
Ook dit jaar is het bestuur van de KPJ Beuningen alweer fanatiek bezig met de 
voorbereidingen. Dit fantastische feest wordt dit jaar voor de 2e keer gevierd 
bij Bays in Reutum. Net zoals afgelopen jaren doen we dit jaar mee met 3 
categorieën: bandparodie, soundmix en playback.

Als eerst zijn we ingedeeld bij de bandparodie! Een bandparodie is een mix met 
verschillende liedjes, die maximaal 10 minuten lang mag zijn.
Daarna zijn we aan de beurt met de soundmix, hierbij moet er live een liedje 
worden gezongen.
Als laatste staat playback op het programma, daarvoor proberen we een videoclip 
zo exact mogelijk na te maken. Voor de playback hebben we 4 fantastische 
zangeressen ingehuurd, die voor het eerst bij de creatieve dagen gaan schitteren 
op het podium!

Voor dit alles gaan we natuurlijk alles uit de kast trekken om er een gigantisch 
spektakel van te maken. Daarom is iedereen welkom om te komen kijken én 
om ons aan te moedigen bij Bays in Reutum, waarbij we 27 november in de 
2e voorronde staan! Dit jaar zijn we, net als voorgaande jaren, met een leuke, 
fanatieke en creatieve groep jongeren! We gaan er weer geweldige dagen van 
maken!
Je kunt je nog aanmelden voor de bussen die richting Bays gaan. Dit kan via mail 
of app. Tot dan!
Groet, Bestuur KPJ Beuningen

KPJ BEUNINGEN
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Beste burgers van Beuningen,
Woensdag 20 december 2017 was onze eerste bijeenkomst van de werkgroep 
revitalisering dorpskern Beuningen vanuit de werkvorm Boeiend Beuningen met 
de bedoeling om ons samen met vele andere Beuningers in te zetten voor ons 
mooie dorp. Nu, 5 jaar verder is het enige zichtbare resultaat een speeltuin op de 
Lomanskamp. U zult begrijpen dat dit voor ons als werkgroep een ontzettende 
teleurstelling is. 
Met name het feit dat de gemeente Losser niet participeert / faciliteert en zich 
niet houdt aan de gemaakte afspraken om deze plannen te realiseren is voor ons 
doorslaggevend om na 5 jaar de handdoek in de ring te gooien.  
Graag nemen we jullie mee in het traject m.b.v. mailcontacten, documentatie 
en overige, zodat jullie ook zien hoe de gemeente Losser met Beuningen om 
gaat. Op de website van de dorpsraad, www.dorpsraadbeuningen.nl/,  kunt u de 
volledige verslagen en nadere informatie terug vinden.
Werkavond van 19 februari 2018
Tijdens deze avond werd duidelijk gemaakt welke wensen/oplossingen bewoners 
en gebruikers hebben om de kern van Beuningen in ieder opzicht te verbeteren.
Door de projectgroep is een presentatie en een voorlopig "Plan van aanpak" 
opgesteld om het gehele proces te verduidelijken.
Beide documenten, presentatie en plan van aanpak, treft u aan op de website van 
de dorpsraad.
29 april 2018
Robert Middelhuis is aangesteld als contactpersoon. Hij stelt voor het totale 
project op te delen in deelprojecten. Het projectplan kan op 10 juli 2018 in de 
kadernota worden meegenomen. In september kan dan de ontwerpfase worden 
opgestart.
Plan van aanpak en landschapsanalyse door extern bureau ODIN; medio 2019
Van 2020 tot begin 2021 geen acties of ontwikkelingen van gemeente Losser
Ook geen bijeenkomsten geweest van de werkgroep revitalisering dorpskern 
Beuningen i.v.m. coronapandemie.

2 februari 2021
Gaat u vooral naar onderstaand filmpje (1:38:50). Waarin Lies ter Haar navraag 
doet m.b.t. de kwaliteitsimpuls Beuningen. Waarom deze niet op de agenda 
staat. Waarin u wethouder van Essen hoort zeggen: “Voor maart 2022 zijn we 
gestart met het uitvoeren van ons plan m.b.t. de herinrichting!”
https://losser.bestuurlijkeinformatie.nl//Agenda/Index/52dd911a-bbed-49c4-
9eb6-b6cf0ef2f7be
Wethouder van Essen heeft het hier over de reguliere werkzaamheden aan het 
riool in de Past. Bolscherstraat die toch al op stapel stonden. Dit heeft niks met 
ons project te maken vanuit de revitalisering.

REVITALISERING DORPSKERN
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Na veel overleg in de werkgroep in Beuningen stagneert het gewoon bij de 
uitvoering. De wensen zijn wel duidelijk in Beuningen. 
De werkgroep is dan al 2 jaar bezig om deze wensen kenbaar te maken, maar nog 
steeds ligt er geen goed plan/tekening op tafel bij de gemeente Losser.
Aanstelling nieuwe externe projectleider vanuit gemeente Losser
15 april 2021
De nieuwe projectleider is Gerrit Nijenhuis.

16 april 2021
Robert Middelhuis mailt de presentaties uit de bijeenkomsten uit 2018 en 2020
- Landschapsanalyse (ODIN)
- Streefbeeld (ODIN)

27 april 2021
Peter Bosman, nieuwe coördinator projecten gemeente Losser, mailt ons; 
Hij wil graag dat er een bredere blik komt op de herinrichting en er andere 
belanghebbende groepen bij betrekken.

Reactie werkgroep n.a.v. de mail van Peter Bosman; 5 mei 2021
De werkgroep revitalisatie dorpskern Beuningen bestaat na 3 jaar overleggen 
zonder enig resultaat nog uit 3 leden; Lisa Oude Nijeweme en Laura Nolten. De 
teruggetreden leden zagen na jaren positieve inzet geen enkele vooruitgang en 
hadden geen enkel vertrouwen meer in de gemeente Losser. Sinds vorige maand 
is Paul Nolten toegetreden tot de werkgroep.
Wij hadden goede hoop na ons overleg van 15 april 2021 met vertegenwoordigers 
van de gemeente Losser. Maar uit de mail over kwaliteitsimpuls in Beuningen 
van de dorpsraad van 27 april 2021 blijkt nu dat de cirkel weer rond is en dat we 
na 3 jaar overleggen geen steek vooruit zijn gekomen. We zijn nu weer bij het 
beginpunt. We zijn weer terug bij het punt van geeltjes plakken; CR Sterrebos 
2017.
 
Burgerforum Losser zegt het volgende: “Onlangs hebben we in raad nog gevraagd 
dit soort projecten met spoed op te pakken en hier ook geld voor beschikbaar te 
stellen omdat het vanwege capaciteit (ambtenaren) stagneert”.
 
Hieruit blijkt maar weer dat alleen onze werkgroep zich druk heeft gemaakt over 
de herinrichting van de dorpskern, maar dat de gemeente Losser niets heeft 
gedaan.
 
Stand van zaken revitalisering van de dorpskern [geplaatst in het klokhoes]; 
26 juni 2021 
Ook dit verslag is te lezen op de website van de dorpsraad.
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Dorpsbijeenkomst; 11 november 2021
 Presentatie herinrichting dorpskern, door Gerrit Nijenhuis van de gemeente en 
Laura Nolten van de werkgroep.
 
Eind januari  2022
Samen met de straatvertegenwoordigers zijn onderstaande zaken opgepakt en 
vastgesteld.
- Tekeningen verkeersveiligheid en parkeren zijn besproken
- Verlichtingsplan is vastgesteld
- Armaturen straatverlichting zijn uitgezocht 
- Soort beplanting is besproken
 
Begin februari 2022
Gerrit Nijenhuis vertrekt als projectleider binnen de gemeente Losser ?!
 
23 juni 2022
Mail van Peter Bosman; 
Hij geeft verslag van het gesprek met Leon Oude Essink Nijhuis (projectleider 
vervanging riool), Robert Middelhuis en Jaimi van Essen over de voortgang van 
de herinrichting in de kern Beuningen. 
Afgesproken is dat zij een concreet voorstel voorbereiden ten aanzien van de 
herinrichting van de kern Beuningen
 
Mail Peter Bosman aan de bewoners van de Past. Bolscherstraat; 26 juli 2022
De aanbestedingsprocedure voor de herinrichting inmiddels is opgestart.
Mail Peter Bosman; 29 september 2022
De opdracht is verleend aan aannemer Gerwers.
Voordat we van start gaan volgt een informatiemoment voor de bewoners, 
waarin de aannemer en gemeente samen de (planning van) de werkzaamheden 
zullen toelichten

Huidige stand van zaken; november 2022
Na 5 jaren inzet voor ons mooie dorp Beuningen is er een mooie speelplek voor 
de kinderen gerealiseerd op de Lomanskamp I en heeft de gemeente Losser 
opdracht gegeven voor herstel van het verouderde riool in Past. Bolscherstraat.
Echter: de revitalisering van ons dorp Beuningen is geen steek verder gekomen 
door de negatieve en afwachtende houding van de gemeente Losser.
De energie is de afgelopen jaren weggevloeid uit onze werkgroep revitalisering 
dorpskern Beuningen. 

We stoppen er mee!
Vriendelijke groeten,
Paul Nolten, Lisa Oude Nijeweme, Laura Nolten
(Lisa blijft wel voor de Beuningerstraat de straatvertegenwoordiger)
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VIERINGEN, INTENTIES EN JAARGEBED

MARIABEUKSKE

Zondag 27 november 09:00 uur: Eerste Zondag van de Advent
Voorganger: pastor Munsterhuis  Eucharistieviering
Misdienaars: Jasmijn Wildemors, Berend Geers 
Collectant: H. Kleisman
Jaargebed: Bernard Steunebrink
Intenties: Trui Steunebrink-vd Ham, Bets en Annie Rikkink-Greftenhuis  
  en Alwie

Zaterdag 3 december 19:30 uur: Tweede Zondag van de Advent
Voorganger: pastor Kerkhof Jonkman Communieviering
Misdienaars: Maria Hoonberg, Naduah Bloemen
Collectant: C. Loman
Intenties: Hannes Olde Olthuis, ouders Sandeirnk-Golbach, Harry Booijink, 
  Truus Nieuwhuis vd ouderenbond

Woensdag 7 december 08:30uur: Communieviering
Misdienaars: Wende Wagenvoort, Raomi Bloemen

Zondag 11 december 08:30uur: Derde Zondag van de Advent
Muziek:  Muzikale omlijsting Communieviering
Collectant: A. Sanderink
Intentie:  Anja Rikkink-Oude Egbrink
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PASTORPRAAT
Op weg naar Kerstmis wachten we op wat komen gaat. Daartoe nodigt deze tijd 
– de Advent – ons uit. Een groot deel van ons leven bestaat uit wachten: wachten 
op de trein, op een reactie, op een opname in het ziekenhuis, een uitslag………..veel 
mensen wachten op bevrijding en vrede en gelijke verdeling van de welvaart………
Wachten kan ons vermoeid maken, ja zelfs “slopen”, we kunnen er gespannen of 
angstig van worden, ons wachten kan ook een passief afwachten worden: “we 
zien het allemaal wel, het is niet anders…….”. Het wachten van de Advent is een 
actief wachten, een vérwachten, een hoopvol wachten op wat komt door je laten 
verwonderen, je hart te openen voor wat komen gaat. Zoals het joodse volk dat 
bleef uitzien naar de komst van degene die aangekondigd was, zoals monniken 
die ’s nachts opstaan om uit te zien naar het aanbreken van een nieuwe dag, zoals 
de ouder die erop vertrouwt dat zijn kind de goede weg zal vinden en de oma die 
blijft hopen dat het contact met de kleinkinderen hersteld zal worden. Telkens 
weer zien mensen uit naar de overwinning van het licht in hun duisternis. Dat is 
lang niet altijd gemakkelijk; het vraagt van ons de nodige oefening, telkens weer. 
De Advent nodigt ons uit om steeds weer te proberen, iedere dag opnieuw, dat je 
mag verwachten dat er iets nieuws begint en dat we met Kerstmis gaan vieren: 
de geboorte van Jezus, “Immanuel”, God met ons. Een goede, verwachtingsvolle 
tijd toegewenst op weg naar Kerstmis! 
José van den Bosch PW

MET JOZEF OP WEG NAAR KERSTMIS
We komen bijeen rond Jozef, die vaak in de schaduw van Maria staat maar 
die we in deze bijeenkomsten naar voren halen om ons door hem te laten 
inspireren in deze Adventstijd. Na een korte inleiding lezen we een tekst uit 
het evangelie volgens Matteüs. We bespreken de tekst om vervolgens te 
ontdekken wat deze met ons eigen leven te maken heeft. Data: donderdagen 
8, 15 en 22 december 2022 Tijd: 19.45 – 21.30u (inloop vanaf 19.30u) Plaats: 
parochiecentrum Denekamp Begeleiding en informatie en aanmelding: José van 
den Bosch, pastoraal werker parochie Lumen Christi, tel: 06 13646717 Mailadres: 
j.vandenbosch@lumenchristi.nl

BIJZONDER KERSTCONCERT IN DE RK TE BEUNINGEN
Zaterdag 10 december verzorgt het Oldenzaals Kamerkoor ‘Pur Sang’ een 
bijzonder kerstconcert in de O.L Vrouw van Altijddurende Bijstand Kerk in 
Beuningen. 
 ‘Pur Sang’ brengt op verassende wijze begeleid met harp ‘A Ceremony of Carols’ 
van Benjamin Britten ten gehore, een stuk dat vanaf de première in 1942 al een 
kerst-hit is.  
Kerstmis is een feest dat over de hele wereld wordt gevierd. Daarom zingt het 
kamerkoor naast ‘A Ceremony of Carols’ ook bijzondere kerstliederen uit Finland, 
Polen, Oekraïne, Latijns America, Hongarije, enz. Noteer alvast in uw agenda: 
zaterdag 10 dec. - 16.00 uur – kosten € 15,- 
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BESTE MENSEN
Naar aanleiding van berichten in de krant
Kardinaal Eijk heeft beleid bekend gemaakt over het langzaam afschalen van 
Woord- en Communievieringen in het weekend. Het is een voortzetting van 
het beleid dat in 2011 gepresenteerd is. De Kardinaal wil dat we gezamenlijk 
Eucharistie vieren op zondag. Daar is van alles over te zeggen, maar niet dat er 
verder geen enkele viering meer gehouden kan worden, dan alleen de mis. De 
artikelen die hierover geschreven worden melden dat, ten onrechte.
Want de Woord- en Communievieringen worden niet afgeschaft. Nu niet, en ook 
over 5 jaar niet. En ook parochiële voorgangers kunnen zich blijven inzetten. Graag 
zelfs. Waar het om gaat is: dat pas over 5 jaar de liturgische roosters van de 
parochies zo ingericht moeten zijn, dat er in het weekend maximaal Eucharistie 
gevierd kan worden. Inderdaad zonder Woord- en Communievieringen. Bij 
uitzondering kan er nog een woord- en communieviering gehouden worden 
in geval van afwezigheid van een priester. Als er geen eucharistie gevierd kan 
worden kunnen er wel andere vieringen plaatsvinden in het weekend, zoals 
bijvoorbeeld gebedsvieringen, vespers, vieringen met kinderen en nog veel meer. 
Bovendien blijft het door de week gewoon mogelijk om in onze kerken en in de 
verpleeghuizen Woord- en Communievieringen te houden, nu, de komende vijf 
jaar, en daarna. De parochiële voorgangers die zich ook nu daarvoor inzetten, 
kunnen dat gewoon blijven doen. Wij danken hen voor hun onmisbare inzet.
Met vriendelijke groet,
Pastoraal team en vice-voorzitter parochiebestuur.

HET VREDESLICHT 2022
Het Vredeslicht wordt jaarlijks ontstoken aan de Vredesvlam in Bethlehem. 
Vervolgens wordt het door kinderen over de hele wereld verder verspreid. Zo 
ontstaat er al meer dan 25 jaar vlak voor kerstmis vanuit dat ene kleine vlammetje 
een zee van licht, een baken, dat ons in het donker de weg wijst naar de vrede. 
Ook duizenden scouts uit de hele wereld geven het Vredeslicht in de tijd voor 
kerst aan elkaar door. Zo vormen zij samen een keten van licht, als teken van 
vrede en vriendschap.
Het Vredeslicht is geen magisch symbool, dat vrede tovert. Het herinnert ons aan 
onze plicht ons voor de vrede in te zetten.
Op zaterdagavond 17 december komt het Vredeslicht aan in Denekamp. Na 
de indrukwekkende voorstelling van de Zandkunstenaar die het Kerstverhaal 
uitbeeldt, wordt rond de klok van acht het Vredeslicht door twee scouts 
aangedragen. Daarna wordt het licht doorgegeven aan de vertegenwoordigers 
van PKN Denekamp en Ootmarsum, de gemeenten Losser en Dinkelland, de 
zeven locaties van Lumen Christi en van de verzorgings-/verpleeghuizen in 
Dinkelland. Zij zullen het Vredeslicht verder verspreiden in hun omgeving.
Er worden gedichten voorgedragen en het themakoor Vivace zal zingen. Het sint 
Nicolaas plein is plaats van handeling.
U bent allen van harte welkom op het Nicolaasplein te Denekamp! U kunt zelf ook 
een lantaarn en een kaarsje meenemen.
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ADVENTSACTIE
Landarbeidersbeweging MTC in Guatemala is een vereniging voor integrale 
ontwikkeling van haar leden. MTC is ontstaan in 1997 op initiatief van het sociale 
pastoraat in San Marcos naar aanleiding van de inhumane omstandigheden op 
de koffieplantages. Via parochies werden er arbeiderscomitées opgericht die 
zich later omvormden tot verenigingen voor integrale ontwikkeling. Het idee 
van de bisschop (Ramazzini) was om mensen zelf een stem te geven waarmee 
ze hun levensomstandigheden kunnen verbeteren, door hen op te leiden en te 
organiseren.  
Op dit moment bestaat MTC uit 10 gemeentelijke ontwikkelingsverenigingen die 
zijn georganiseerd in verschillende raden: politiek, jongeren, vrouwen, ontwikkeling 
en woning). Deze raden proberen een antwoord te bieden op de verschillende 
problemen waarmee ze te maken hebben: slechte arbeidsomstandigheden, 
weinig kansen op een baan, geweld tegen vrouwen, slechte woningen, etc.)  
MTC werkt daarbij samen met organisaties op lokaal, departementaal, nationaal 
en internationaal niveau, zoals vakbonden, de inheemse bevolkingsraad, en de 
mondiale christelijke arbeidersbeweging). 
MTC wordt geleid door een departementaal bestuur met een afgevaardigde van 
elk van de gemeentelijke verenigingen. Ze worden daarbij ondersteund door een 
team van 18 betaalde medewerkers met verschillende capaciteiten.  
Het doel is om via de organisatie van landarbeiders en hun families mensenrechten 
te verdedigen en de levensomstandigheden te verbeteren door het bevorderen 
van een sociale en solidaire economie. 
MTC wil onderstaande projecten financiëren en daarbij is uw financiële 
ondersteuning zeer gewenst. 
1. Bouw school in Nueva Primavera,  
De dichtstbijzijnde school is ongeveer een half uur lopen verwijderd. Daarom 
besloten de vrouwen een school op te zetten. Kinderen krijgen nu les in een 
eenvoudig gebouw, waarbij met regen het onderwijs wordt gestopt en er werkt 
één leraar voor zes verschillende groepen.  
 2. Trainingen vrouwenraden 
Trainingen voor vrouwenraden van regio´s Boca-Costa, Altiplano en Valle. Vrouwen 
zullen trainingen geven aan ouders over geweld en het recht op onderwijs zonder 
geweld. Er zal met schooldirectie, leraren en/of ouderenraden worden gepraat 
over wat nodig is voor beter onderwijs, hoe kinderen die te maken hebben met 
geweld te herkennen en te helpen, en hoe kinderen met slechte leerprestaties 
beter te begeleiden. Eventueel zal samenwerking worden gezocht met het 
"Pastoraat voor jonge kinderen"

Pastor Tom van Vilsteren 
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WEER TERUG UIT BRAZILIË
We zijn weer thuis na een indrukwekkende reis naar Brazilië waar we pater Hennie 
Haamberg, afkomstig uit Tilligte, hebben bezocht. We waren bij hem te gast in 
het klooster van de paters Karmelieten in Mogi das Cruzes, zo’n 50 kilometer van 
Sao Paulo. Het was een hartelijk welkom in zowel de kloostergemeenschap als 
de parochie. In het klooster was ook het postulaat gevestigd waar 11 jongens 
zich voorbereiden op het noviciaat. Allerhartelijkst waren de ontmoetingen met 
deze jongens waar wij ’s middags aan tafel gingen voor de warme hap. 
Met pater Hennie hebben we onder andere een bezoek gebracht aan de twee 
projecten die hij leidt, n.l. het bezinningscentrum en de boerderij waar hij 
verslaafden opvangt , opleidt en weer hun waardigheid teruggeeft. Bijzondere 
projecten die zeker onze steun waard zijn. Op de boerderij staat een prachtige 
nieuwe kapel die bijna klaar is voor bezinning en ontmoeting. Er moet nog veel 
gebouwd worden om daar in totaal 30 jongens te ontvangen. 
In de opbouwfase is er slechts plek voor 15 jongeren. Ook het bezinningscentrum 
waar elk weekend 30 tot 50 personen worden ontvangen vraagt om renovatie. 
Het is prachtig gelegen net buiten Mogi das Cruzes, midden in de natuur. 
Indrukwekkend om te zien hoe hij met 84 jaar deze projecten leidt en vorm geeft. 
Ik mocht hem ook geld overhandigen voor zijn missiewerk, n.l. 6.600 euro, een 
prachtig bedrag. Hartelijk dank aan de gulle gevers. Ik weet dat dit bedrag goed 
besteed wordt. 
Natuurlijk hebben we ook uitstapjes gemaakt in de omgeving en genoten van 
de prachtige natuur. Maar heel veel indruk maakte op ons hoe pater Haamberg 
wordt gewaardeerd door de lokale bevolking, en hoe hij wordt aangesproken op 
straat door de mensen. Het lijkt wel of hij iedereen kent. Ook werd ik uitgenodigd 
bij de plaatselijke bisschop die ons hartelijk ontving en mocht hem assisteren bij 
de Eucharistie op zondag, een bijzondere ervaring. Brazilianen geloven met hun 
hart en zijn met heel hun lichaam betrokken bij de liturgie, iets waar wij nog veel 
van kunnen leren. Hoewel het geloof ook terugloopt in Brazilië zijn er ook teken 
van hoop, zoals de betrokkenheid van de leken en de roepingen.

Het was voor mijn echtgenote Elly en mij een bijzondere ervaring om zo thuis te 
komen bij de Brazilianen, en zoveel hartelijkheid en gastvrijheid te ervaren. Dank 
daarvoor vooral aan pater Hennie Haamberg, die wij zeker nog welverdiende 
gezonde jaren toe wensen met zijn bijzondere roeping op de Braziliaanse akker.

Jan en Elly Kerkhof Jonkman
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WWW.THOMASKOKTUINEN.NL

VRAAG GRATIS & VRIJBLIJVENDEEN PASSENDEOFFERTE AAN.

Beuningerstraat 41  |  7588 RG Beuningen 

MOB. 06-12031424

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

KERSTWANDELING DE LUTTE OP TWEEDE KERSTDAG
Tussen de kerstdiners door een frisse neus halen? Geef je dan op voor een 
kerstwandeling door het (winter)landschap rondom De Lutte met onderweg het 
geluid van de midwinterhoornblazers op tweede Kerstdag. Neem je familie en 
vrienden mee met deze mooie wandeling en geniet onderweg van een warm 
drankje en hapje.
De start is bij de Tourist Info Erve Boerrigter in De Lutte. Je kunt kiezen uit een 
wandeling van ca. 6 km of 9 km. De wandeling brengt je langs het prachtige 
buitengebied van o.a. de Paasberg en de Loabult. Langs beide routes zijn onderweg 
op meerdere locaties de eeuwenoude klanken van midwinterhoornblazers te 
horen. Er is een stop op het erf van Kuipers aan de Lage Kaviksweg voor koffie/
thee met lekkers. Daarna kan je de wandeling vervolgen en sluit je de wandeling af 
met een warme hap bij ’t Theelutke. Deelname bedraagt €7,50 voor volwassenen 
en €4,50 voor kinderen (5 t/m 12 jaar). Starten kan tussen 10.00-13.00 uur.
Aanmelden voor deze prachtige kerstwandeling kan via visitdeluttelosser.nl 
middels het aanmeldformulier.
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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


