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Wenst u de beste Wensen voor 2023!
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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

De beste producten 
voor schoon en veilig werken 

koopt u bij carellurvink.nlcarellurvink.nl

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

DORPSBLADBEUNINGEN@GMAIL.COM
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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

De beste producten 
voor schoon en veilig werken 

koopt u bij carellurvink.nlcarellurvink.nl

Wilt u ook  wat in het dorpsblad plaatsen? Mail dan vóór 19 januari uw stuk naar 
het mailadres: dorpsbladbeuningen@gmail.com 
Parochiële berichten:
Kopij inleveren voor: 19 januari
Email: beuningen@lumenchristi.nl
Redactieadres:    

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

CORRESPONDENTIE

Januari
15  Knobeltoernooi KPJ
18  Jaarvergadering ZijActief 20.00 uur café-rest. 't Sterrebos.
18  10:00 uur nieuwjaarsontmoeting
20/21  Oud papier
22  Natuurwandeling stichting natuurlijk dinkeldal

Februari
15  10:00 uur Aktieve ontmoeting

KALENDER

DE MIDWINTERHOORNBLAZERS

De  3  koningen komen 6 januari 
aan bij de kribbe, dit betekent dat 
het midwinterhoorn seizoen bijna 
is afgelopen. We hebben genoten 
van het leuke groepje nieuwe 
blazers.
Heel erg bedankt voor dit 
gezellige seizoen, hopelijk zien 
wij jullie volgend jaar weer!
Daarnaast willen we ‘t Sterrebos 
bedanken voor de lekkere 
chocolademelk die de kinderen 
altijd kregen na het blazen!



4

KPJ BEUNINGEN
De KPJ Beuningen heeft afgelopen 
week Ton Boerkamp, Annemiek 
Kuipers-Aalderink en Martin Kuipers  
persoonlijk bedankt voor de mooie 
samenwerking van het jaar 2022!
Natuurlijk willen we daarnaast 
iedereen bedanken die ons heeft 
geholpen afgelopen jaar!
Wij wensen iedereen dan ook een 
goed 2023 toe!
Ook van harte dank aan Dorien 
Zanderink die de mooie bloemstukken 
heeft gemaakt.

ACTIEVE ONTMOETING
We hebben het jaar 2022 goed 
afgesloten, met een gezellig 
samenzijn en ondertussen werd er 
druk geknutseld aan een kersthanger. 
Na het ' harde werken' ging een 
vretborrel er wel in. Wat genieten 
samen!
We zouden jullie graag weer willen 
verwelkomen op woensdagochtend 
18 januari om 10 uur, om het nieuwe jaar samen  in te luiden.

Wij wensen jullie allen een warme en gezellige jaarwisseling, en dat we elkaar 
weer gezond mogen Ontmoeten in 2023!

Werkgroep de Actieve Ontmoeting.

KPJ

BE
UN

IN
G
EN

KNOBELTOERNOOI

zondag 15 januari 
vanaf 14:30 uur

Cafe ‘t Sterrebos
KPJ Beuningen

met velemooie prijzen!Voor jong

en oud!
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KNOBELTOERNOOI KPJ
15 januari wordt er namens de KPJ Beuningen een knobeltoernooi georganiseerd!
Hiervoor zijn niet alleen KPJ leden uitgenodigd, maar willen we ook u uitnodigen.
Deze dag is namelijk om jong en oud bij elkaar te krijgen!
Het wordt georganiseerd bij t’ Sterrebos vanaf 14:30 uur. Er zijn natuurlijk leuke 
prijzen te winnen!
Hopelijk zien we u allen 15 januari bij ‘t Sterrebos, tot dan!

Het bestuur van de KPJ Beuningen

KPJ
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GEMEENTELIJKE INKOOPACTIE EN SUBSIDIES VOOR 
VERDUURZAMEN EIGEN WONING

Vanaf januari organiseert de gemeente Losser een advies- en inkoopactie 
voor alle huiseigenaren in Losser voor het verduurzamen van de eigen woning. 
Daarnaast kunnen woningeigenaren een beroep doen op twee gemeentelijke 
subsidieregelingen: de eerste is voor iedereen die zijn of haar eigen woning 
beter wil isoleren. Deze start op 1 januari 2023. De tweede regeling is bedoeld 
voor slecht geïsoleerde woningen in het lagere prijssegment.
Deze subsidie loopt via de inkoopactie.

Inkoopactie voor alle woningeigenaren 
Samen met ‘Winst uit je woning’ organiseert de gemeente een aantrekkelijke 
inkoopactie voor alle huiseigenaren in Losser. Tijdens de actie kopen 
huiseigenaren samen met andere inwoners isolatiemaatregelen, zonnepanelen 
of een hybride warmtepomp. Door de gezamenlijke inkoop ontvangen zij offertes 
met een goede prijs-kwaliteit verhouding. Daarnaast helpt ‘Winst uit je woning’ 
hen om optimaal gebruik te maken van de bestaande gemeentelijke en landelijke 
subsidies en regelingen. 

Eind januari ontvangen alle woningeigenaren een brief van ons met uitleg en een 
uitnodiging om mee te doen met de inkoopactie. Zij kunnen zich dan vrijblijvend 
aanmelden om mee te doen met de actie.

Gemeentelijke subsidie voor het isoleren van de eigen woning
Iedereen die de eigen woning beter wil isoleren kan zich vanaf 1 januari 2023 tot 
en met 15 oktober 2024 melden bij de gemeente Losser voor extra subsidie voor 
het isoleren van de eigen woning. De gemeentelijke subsidie bedraagt maximaal 
€750 en komt bovenop de Rijkssubsidie (ISDE). De subsidie is van toepassing op 
isolatiemaatregelen, zoals spouwmuurisolatie, vloerisolatie of dakisolatie, mits 
uitgevoerd door een erkende isolatiepartij. 

Inwoners die ná 1 oktober 2022 al een isolatiemaatregel hebben laten uitvoeren, 
kunnen de subsidie ook aanvragen. Voor de uitvoering van de subsidie is een 
budget beschikbaar gesteld vanuit de landelijke middelen voor isolatieaanpak.

Eén isolatiemaatregel gratis voor slecht geïsoleerde woningen in het lagere 
prijssegment
Wie een woning heeft uit de periode 1930-1978, met een WOZ-waarde van 
€185.000 of lager op 1 januari 2021, kan één isolatiemaatregel volledig betaald 
krijgen door de gemeente, met een maximum van €2.000. Huiseigenaren die 
hiervoor in aanmerking komen, ontvangen daarover eind januari een brief met 
uitleg hoe zij gebruik kunnen maken van deze regeling, zodat zij spouwmuurisolatie 
of vloerisolatie kunnen laten aanbrengen. Tijdens een gratis energieadvies aan 
huis horen zij welke isolatiemaatregel voor de woning het meeste oplevert.
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GEMEENTEBERICHTEN

SPECIALE MIDDAG VOOR ALLE VRIJWILLIGERS IN LOSSER

Om alle vrijwilligers in het zonnetje te zetten organiseert gemeente Losser 
3 februari 2023 een feestelijke middag speciaal voor al onze vrijwilligers. Op 
deze middag reikt wethouder Marian Oosterbroek ook de Vrijwilligersprijs voor 
dé Vrijwilliger van 2022 uit. Alle vrijwilligers in gemeente Losser zijn van harte 
welkom om aanwezig te zijn bij de feestelijke vrijwilligersmiddag. Meld u aan 
door een mailtje te sturen naar aanmelden@losser.nl met uw naam en wat voor 
vrijwilligerswerk u doet. U kunt zich ook aanmelden bij de receptie van ’t Lossers 
hoes.

Wethouder Marian Oosterbroek: ‘Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde voor 
onze gemeenschap. Zij zorgen voor echt noaberschap in onze samenleving: 
voor verenigingen, 
activiteiten en 
dorpshuizen. Maar 
ook mensen die een 
buurman helpen, op 
kleinkinderen passen 
of de boodschappen 
doen voor een 
bekende: vrijwilligers 
zijn onmisbaar. Met de 
Vrijwilligersprijs willen 
we hier als gemeente 
bij stilstaan en onze 
waardering uitspreken. 
Dit jaar reiken we de 
prijs uit tijdens een 
feestelijke middag 
speciaal voor al onze 
vrijwilligers. Deze 
middag organiseren 
we begin 2023 voor 
het eerst. We vinden 
dat alle vrijwilligers in 
onze gemeente het 
verdienen om in het 
zonnetje te worden 
gezet.” 
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WIE VERDIENT DE VRIJWILLIGERSPRIJS VAN 2022?

Gemeente Losser is op zoek naar dé vrijwilliger 
van 2022. Kent u iemand die met kop en 
schouders boven de andere vrijwilligers uitsteekt? 
Of iemand die al gedurende lange termijn 
vrijwilligerswerk doet in de gemeente Losser? 
Iemand die in positieve zin verandering in gang 
heeft gezet in een vereniging of organisatie? 
Kortom: wie verdient volgens u deze prijs?

Nomineer hem of haar dan via losser.nl/
vrijwilligers. Nomineren kan ook in ’t Lossers 
hoes (Losser), in ’t Trefhuus (Overdinkel) en in 
Erve Boerrigter (de Lutte)

Marieke Ruyter-van der Weide uit Overdinkel won 
de prijs vorig jaar: ‘Vrijwilligerswerk is onmisbaar 
in de samenleving van nu. Door vrijwilligerswerk te doen bouw je veel sociale 
contacten op en ik vind het ook erg leuk om te netwerken. Ik krijg er veel energie 
van als ik van waarde kan zijn voor een ander. Als je inzet dan ook nog wordt 
beloond met de titel vrijwilliger van het jaar van de gemeente Losser is dat een 
enorme eer!!’

ONDER DE APPELSCHEL

Brrrr wat was het ontzettend koud maar ondanks dat toch weer ouderwets 
gezellig tijdens de kerstmarkt in Beuningen. Wij als redactie van het ’t Klokhoes 
stonden dit jaar voor de eerste keer op de kerstmarkt. En dat was een succes! Wij 
vroegen de bezoekers om een donatie en in ruil daarvoor ontvingen zij een zakje 
heerlijke zelfgemaakte witte chocolade fudge, een unieke kerstbal met het logo 
van het dorpsblad maar daarnaast mochten zij ook een wens doen! 
Op een (speciaal ontworpen voor de kerstmarkt) ’t Klokhoes kerstbal kon een 
wens genoteerd worden. De kerstboom was al snel mooi versierd met deze 
wenskerstballen. 

Een aantal van de wensen waren:
- Iedereen gelukkig in Vrede
- Een betere, en gezellige wereld
- Geluk in de kantine
- Nieuwbouw Beuningen voor de jeugd
- Vrede in Beuningen
- Grotere glazen glühwein op de kerstmarkt
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Wij willen iedereen ontzettend bedanken voor alle donaties. Mede dankzij jullie 
kan het Dorpsblad van Beuningen bestaan. Wij zijn dan ook extra gemotiveerd 
voor het nieuwe jaar en zitten weer boordevol leuke plannen voor het dorpsblad. 
Zo zal de vaste rubriek ‘Wendy’s Weetjes’ terugkeren maar blijft de rubriek ‘Onder 
de appelschel’ ook bestaan. In ‘Onder de appelschel’ komen onder andere onze 
onmisbare sponsoren aan het woord. 

Natuurlijk gaan we ook weer beginnen met de voorbereidingen voor de Dorpsquiz 
Beuningen 2023! Wij kunnen niet wachten! 

Wij wensen jullie een heel gelukkig en gezond nieuw jaar toe! 
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STICHTING NATUURLIJK DINKELDAL: GEEN LANDAL 
IN DINKELDAL

Op Olde Kottink gaat het er in januari 2023 om spannen: 
1. Projectontwikkelaars willen beginnen met de voorbereidingen van de bouw 
van  39 woningen en de gemeente Losser wil dit vergunningsvrij toestaan; 

2. Stichting Natuurlijk Dinkeldal vindt dat er een omgevingsvergunning nodig is 
om  de bestemming van Olde Kottink te wijzigen: er mogen immers volgens de  
bestaande bestemmingsplannen maar vier recreatiewoningen op het terrein van  
Olde Kottink worden gebouwd. Namens de Stichting hebben we College en  Raad 
nogmaals vriendelijk verzocht verstandig te zijn, de wetten er goed op na  te lezen 
en ‘ten halve te keren’ in plaats van ‘ten hele te dwalen’. Als de  gemeente Losser bij 
haar standpunt blijft, gaat Stichting Natuurlijk Dinkeldal naar  de bestuursrechter 
en, indien nodig, naar de Raad van State. 

3 Kapschuur, toiletgebouw en schuur worden gesloopt, voor 12 (!) bomen is 
een  kapvergunning aangevraagd en er is een vergunningsaanvraag onderweg 
voor  het bouwen van een wellness en een receptie. Tegen het slopen kunnen we  
niets doen, tegen de kapvergunning en de bouwvergunningen gaan we bezwaar  
aantekenen; 

4. De Provincie Overijssel blijft haar beslissing maar uitstellen wat betreft de Wet 
op  de Natuurbescherming. De Provincie twijfelt ook sterk aan de houdbaarheid 
van  het standpunt van de gemeente Losser inzake de ‘chalets’. 

We verwachten nogal wat ontwikkelingen in de komende tijd, dus volg ons via: 
- onze website www.geenlandalindinkeldal.nl voor meer details en  achtergronden,  
- Facebook (Stichting Natuurlijk Dinkeldal); 
- en op Instagram (natuurlijkdinkeldal). 

Stichting Natuurlijk Dinkeldal doet haar werk met erg veel inzet en enthousiasme, 
maar  zonder geld voor bijvoorbeeld juridisch advies, lukt het helaas niet. Elke 
bijdrage aan  het behoud van het Dinkeldal is welkom:  
NL35 RBRB 8837 0550 05, t.n.v. Stichting Natuurlijk Dinkeldal. 

We wensen alle Beuningers ‘geluk-in-’n-tuk’ voor 2023!
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Op zondag 22 januari a.s. organiseert Stichting Natuurlijk Dinkeldal een 
natuurwandeling van 10:30 tot 13:00 uur. Deze wandeling zal in het teken staan 
van de schoonheid én de kwetsbaarheid van het Dinkeldal. 

We starten om 10:30 uur bij ’t Sterrebos met een kop koffie. Tijdens de koffie 
wordt u door de voorzitter van de stichting bijgepraat over de laatste stand van 
zaken wat betreft onze actie “Geen Landal in Dinkeldal”. Rond 11:15 uur starten 
we met een wandeltocht door de Riest, onder leiding van IVN Natuurgids Jan 
Oldekamp. Jan weet veel over de natuur in het Dinkeldal en zal u tijdens de 
wandeling vertellen wat dit gebied zo bijzonder maakt. 

We wandelen een deel van het Natuurleerpad aan de Dinkel, waar aan de 
overkant van het water het nieuwe Landal vakantiepark gebouwd zou moeten 
gaan worden. De wandeling eindigt rond 13:00 uur bij het startpunt, ’t Sterrebos. 
Uiteraard bent u vrij om daar af te sluiten met een drankje en na te praten met Jan 
Oldekamp en/of de Stichting Natuurlijk Dinkeldal. 

U kunt zich aanmelden voor deze open dag door een mailtje te sturen naar 
info@geenlandalindinkeldal. Voor koffie en wandeling wordt een vrije gift zeer op 
prijs gesteld; eventuele meeropbrengst komt ten goede van onze Stichting. 

Tip: laarzen of oude schoenen aan; het kan flink drassig zijn onderweg! 
Heel graag tot 22 januari bij ’t Sterrebos! 

Namens de Stichting Natuurlijk Dinkeldal 

NATUURWANDELING STICHTING NATUURLIJK DINKELDAL 
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VIERINGEN, INTENTIES EN JAARGEBED

MARIABEUKSKE

Zaterdag 7 januari 19:30 uur Communieviering
Voorganger: Kerkhof Jonkman 
Muziek:  Dames/herenkoor 
Misdienaars: Jan Hoonberg, Naduah Bloemen 
Collectant: B. Groener
Jaargebed: Diny Nijhuis-Pots, Jan Kuipers, Bernard Heerink
Intentie:  Henny Nijhuis, Truus Heerink-Nieuwhuis

Zondag 15 januari 09:00 uur Communieviering
Collectant: A. Sanderink
Intenties: uit dankbaarheid

Zaterdag 21 januari 19:30 uur Communieviering
Voorganger: Pastor van den Bosch
Muziek:  Themakoor
Misdienaars: Jasmijn Wildemors, Berend Geers 
Collectant:  H.Kleisman
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PASTORPRAAT: KERSTMIS: UITKIJKEN NAAR HET LICHT 
 
EEN NIEUW BEGIN
 Beste mensen, Een nieuw jaar is begonnen. Vaak is dat in een mensenleven een 
moment van bezinning. Zijn er dit jaar dingen die ik anders wil doen? Wat hoop en 
verwacht ik van dit nieuwe jaar? Wat hoop en verwacht ik voor de wereld? Maar 
dan is het moment voorbij en de dagelijkse loop der dingen neemt zijn gang. Ik wil 
toch even bij dat bezinningsmoment blijven met de vraag: Wat hoopt en verwacht 
u van de kerk in dit nieuwe jaar? Er zijn mensen bitter teleurgesteld in de kerk om 
verschillende redenen. Hopelijk kunnen wij door ieders inzet ook iets voor hen 
betekenen. Anderen leven van harte mee en beleven er ook veel aan. Anderen 
zijn betrokken, maar zoeken naar nieuwe wegen. Weer anderen….. U kunt dat zelf 
zeker nog aanvullen. Maar hoe U er zelf ook in staat er heerst ontegenzeggelijk 
een soort malaisestemming, waarin men het telkens heeft over de leegloop van 
de kerken en grapjes over de laatste katholiek die het licht zal uitdoen zijn niet 
van de lucht. Natuurlijk: lid zijn van een geloofsgemeenschap is steeds minder 
een vanzelfsprekendheid en er valt heel wat af te dingen op de kerk, veel is voor 
verbetering vatbaar. Maar er is ook een andere kant: ieder weekeinde vindt nog 
altijd een grote groep mensen het van belang de vieringen bij te wonen. Nog 
altijd gaat de verkondiging van het evangelie in woord en daad door. Er zijn 
mensen die zich in Gods naam voor elkaar inzetten. Hoe zit het met ons geloof, 
dat we in de kerk leven van de Geest die het leven vernieuwen wil en kan? Er 
is geen enkele reden om de kerk alleen maar naar beneden te praten. Ik sprak 
met U over het kerkbezoek, maar kerk-zijn is nog veel meer. Op tal van terreinen 
zetten vrijwilligers en professionals zich in voor pastoraat, catechese, diaconaat, 
sacramenten, enzovoort. Als parochie mogen we daar heel dankbaar voor zijn, 
alsmede ook voor de bijdrage op financieel gebied; een belangrijk facet van kerk-
zijn, want zonder ieders bijdrage lukt het niet. Mijn oproep aan ons allen: ons 
blijvend in te zetten voor onze parochie en onze zeven geloofsgemeenschappen. 
Zo bouwen we mee aan een rijk waar God eer wordt gebracht door het werk voort 
te zetten van Jezus Christus in wie Gods mensenliefde zichtbaar geworden is. 
Mede namens het pastoresteam wens ik u allen veel Heil en Zegen in 2023. 

Pastoor Theo H.P. Munsterhuis
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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
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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


