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

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

Hier kan uw advertentie 
komen te staan!

dorpsbladbeuningen@gmail.com

Wilt u ook in het dorpsblad staan met een interessante column, mooie foto, 
pakkende anekdote of een mededeling? Mail dan voor 26 maart uw stuk naar 
onderstaand mailadres:
dorpsbladbeuningen@gmail.com 

Parochiele berichten:
Kopij inleveren voor: 26 maart
Email: beuningen@lumenchristi.nl
Redactieadres:    Trudy Oude Nijeweme: 0541-353568

Marja Beld: 06-20528901

CORRESPONDENTIE
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Beuningerstraat 71  Beuningen  0541 35 13 65 
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uw feest tot in de puntjes verzorgd!
verjaardagen, bedrijfsfeesten, bruiloften, zakelijke bijeenkomsten, etc

De kaartverkoop voor het Poas Bloas Festival 2020 in De Lutte is gestart. Het 
festival vindt plaats bij Café - Zalencentrum “De Vereeniging”, Dorpstraat 7, 
7587AA De Lutte. Het festival vindt plaats op maandag 13 april (2e paasdag).

Doel van het Poas Bloas Festival is het publiek te laten genieten van blaasmuziek 
van hoog niveau en diverse stijlen, zodat 
elke blaasmuziekliefhebber iets van haar of 
zijn gading kan vinden. Dit jaar zullen na De 
Lutter Muzikanten de kapellen Die Salländer 
Musikanten en De Böhmerwaldkapel het 
podium betreden.

Kaarten kosten € 15,00 in de voorverkoop, 
en € 17,50 aan de kassa.
Deze zijn in de voorverkoop via de ticketshop 
op de website: www.poasbloasfestival.
nl, en bij de Tourist info De Lutte, Losser, 
Beuningen en aan de zaal verkrijgbaar.

KALENDER

Maart
11 - Zijaktief - Dementie vriendelijk Losser
13 - NL Doet Kerkschoonmaak 
14 - Oud papier
14 - Beuningen schoon - Kerkplein - 10:00 tot 12:30

  17  - Informatieve lunch ‘Valpreventie’
  Restaurant Rouwers, Denekamperstraat 74 te Agelo.

20 - Pannenkoekendag - Mariaschool - 11:00 tot 12:30
21 - Midvastenloop
21/22 - Voedselinzameling Lumen Christi

April
4 - 75 Bevrijding Beuningen (zie pagina 6)
7 - Actieve Ouderen, Paasstuk maken - Parochiecentrum - 10:00
13 - Poas Bloas Festival 2020 - De Vereeniging, de Lutte
23 - Mini Symposium Alzheimer - Kulturhus Denekamp - 19:00

KAARTVERKOOP POAS BLOAS FESTIVAL 2020 GESTART
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Er was eens, in een kabouterdorpje niet ver hier vandaan, een groot 
kabouterfeest, carnaval genaamd. Vanuit hun paddenstoeltjes 
kwamen de kabouters naar het grote sterrebos waar schenkkabouter 
Jacob de baas was. Eerst was er het kabouterjournaal dat begon 
met  “He’j ’t a heurd?” en werd voorgelezen door twee leeskabouters 
genaamd Wijsneus en Weetveel. Ze vertelden vooral grappige 
dingen die gebeurd waren. De meeste kabouters moesten daar hard 
om lachen, maar soms was er een, die met een rood hoofd gauw 
naar het kaboutertoilet ging. 

Toen de leeskabouters klaar waren met hun journaal gingen de 
meeste kabouters terug naar hun paddenstoeltjes, maar een 
paar kabouters bleven nog wat rondhangen, op zoek naar een 
kabouterbitter of een elfenfoezel. Toen het schemerig werd en in 
de kabouterhuisjes de kaarsjes al brandden, gingen ook de laatste 
bezoekers van het kaboutercarnaval naar hun paddenstoel. Helaas 
kon kabouter Leermeester de sleutel van zijn elektrische arresleetje 
niet vinden. Waar hij ook zocht, tevergeefs. Dapper geworden door 
een flink aantal kabouterbitters stapte hij naar buiten en nam het 
e-arresleetje op de nek. Daarmee zeulde hij moeizaam door de hoge 
sneeuw naar zijn paddenstoel. Toen hij doodmoe in zijn paddenstoel 
was aangekomen, zette hij zijn e-arresleetje op zijn plaats en viel in 
een diepe slaap.  

Toen hij de volgende morgen uit zijn 
diepe roes ontwaakte, liep hij direct 
naar zijn arresleetje, dat toch veel 
zwaarder was dan hij had gedacht. Tot 
zijn stomme verbazing zag hij, dat het 
gezochte sleuteltje er gewoon in zat! 
Leermeester schaamde zich rot…… 

- Team De Oude Dijk

We nodigen alle 60+ ers uit Beuningen uit om 
op vrijdag 20 maart van 11.00 uur tot 12.30 uur 
bij ons op de Mariaschool een pannenkoek te 
komen eten. 
Tot vrijdag 20 maart!

KABOUTERCARNAVAL

WIE NEUGT OE!
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We hadden een prachtige zonnige 
dinsdag uitgekozen, om te gaan 
wandelen in het Arboretum in de Lutte. 
Alle bomen en planten hebben we van 
top tot teen bekeken.  Wat genieten, 
gezellig kletsend in de zon. 
Daarna hebben we genoten van koffie 
met appeltaart bij het Lutters kwartiertje. En rond 12.30u waren we 
weer bij de Beuninger kerk.

De volgende keer is dinsdag 7 april, dan gaan we een paasstukje 
maken met elkaar. 
Wilt u zich aub  hiervoor opgeven bij Renate Velthuis 
tel : 0623558351

Na het succes van vorig jaar is er een tweede editie van Beuningen 
Schoon, waarbij wij Beuningen een beetje mooier willen maken 
door het vrij te maken van zwerfafval.  
Handschoenen, prikkers, grijpers, vuilniszakken en hesjes verzorgen 
wij in samenwerking met de gemeente Losser. De actie is voor jong 
en oud! Wij zorgen voor veilige routes en natuurlijk denken wij ook 
aan de innerlijke mens.
Laten we  SAMEN  zorgen voor een mooie en schone leefomgeving!!
Dus wil je meehelpen op zaterdag 14 maart,  meldt je dan zo snel 
mogelijk aan op BeuningenSchoon@gmail.com zodat wij een 
inschatting kunnen maken hoeveel materialen er nodig zijn.
Datum: zaterdag 14 maart 2020
Tijd: 10.00 – 12.30 uur
Start: Kerkplein

Van 9 maart tot en met 3 mei 2O2O organiseert Jumbo Kuipers 
Denekamp de “Spek de Kas” sponsoractie.
Klanten van Jumbo Kuipers ontvangen bij besteding van elke €1O,- 
een voucher. De voucher kan gescant worden bij de speciale ‘Spek 
de kas’zuil. Daar kun je het waardepunt kan gedoneerd worden aan 
een deelnemende vereniging naar keuze. Ook enkele Beuningse 
verenigingen doen mee aan deze mooie actie:
KPJ Beuningen en ZijActief Beuningen hopen op veel steun om 
het geld te gebruiken voor veel leuke activiteiten voor de leden!

ACTIEVE OUDEREN

DE AANVAL OP AFVAL

STEUN DE BEUNINGSE VERENIGINGEN!
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Veel inwoners van Beuningen 
zijn onwetend over het feit, dat 
vier dienstplichtige mannen uit 
Beuningen in de eerste dagen van 
de oorlog in 1940 zijn gesneuveld 
aan het front bij de Grebbeberg. Vier 
jonge mensen dood; tot ontzetting 
en groot verdriet van ouders, overige 
familie en bekenden. Niet te vergeten 
dat het daarna nog 5 jaar oorlog was 
in Nederland.

In Losser staan de namen vermeld op 
het oorlogsmonument. In Beuningen 
is er geen aandenken. Misschien is 
het er niet van gekomen, omdat er 
toen geen kerk of kerkhof was. Een 
werkgroep heeft na overleg met familie 
besloten een plaquette aan te brengen 
bij het kerkhof. Als onderdeel van 75 
jaar vrede en vrijheid zal op zaterdag 
4 april in bijzijn van nabestaanden en 
hopelijk veel Beuningers de onthulling 
plaatsvinden.

Wie zijn deze 4 omgekomen jongens en waar woonden ze?
• Hennie Grunder: zoon van schoolhoofd Grunder; toen wonend op de plek 

waar nu het gymlokaal staat.
• Hendrik Hassink: toen wonend aan de Hoenderkampweg 2 (nu bewoond 

door Fam. Olde Dubbelink)
• Geert Keizer: adres Foksweg 6 (nu Fam. Lont)
• Johan Veldscholten: broer van fietsenmaker Bernard Veldscholten toen 

wonend op  Matenweg 2 (nu Fam. Huiskes)

75 JAAR BEVRIJDING - 4 APRIL 2020

Programma:
15.30 uur: ontvangst families bij Café Restaurant ’t Sterrebos met koffie/
thee.Tevens gelegenheid om met elkaar kennis te maken.
17.00 uur: Aanvang viering met intocht kinderen met palmpaas in de kerk 
en medewerking van  veel dorpsgenoten. Bert van Gulijk  zal een toespraak 
houden namens de families van de gesneuvelde jongens. Voorgangster José 
van der Bosch.
18.15 uur: Onthulling plaquette; toespraak burgemeester Kroon van de 
gemeente Losser / spelen van de ‘Last Post’.
18.45 uur: Gezellig samenzijn met warme hap voor alle aanwezigen, 
aangeboden door ’t Sterrebos. Liedjes uit de oude doos door gelegenheidskoor 
en verhaal Beuningen in de Tweede Wereldoorlog door Harry Booijnk
19.45 uur: Afsluiting officiële gedeelte. De avond wordt vervolgd met muziek 
verzorgd door ’Mary Jane’s Last Dance Band’.

75
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Ongetwijfeld zal tijdens en rond de 
herdenking van 75 jaar bevrijding 
verschillende keren een foto worden 
gepubliceerd van de ondertekening 
van de Duitse capitulatie in hotel De 
Wereld in Wageningen. Daarop zijn 
o.a. te zien de Canadese generaal 
Foulkes, “onze” prins Bernhard en 
de Duitse generaal Johannes von 
Blaskowitz. 

Wie was deze generaal?
Hij werd geboren op 10 juli 1883 
en was zoals zoveel hoge Duitse 
officieren  afkomstig uit Oost 
Pruisen, nu deels Russisch, deels 
Pools. Zijn geboorteplaats was 
Peterswalde. Tijdens de veldtocht 
door Polen in september 1939 
voerde hij het bevel over het 8e 
Duitse leger en in die hoedanigheid 
onderhandelde hij na de vernietiging 
van Warschau met de Poolse 
bevelhebbers over de  capitulatie 
van de Poolse strijdkrachten, of wat 
daarvan nog over was. Tot zijn eer 
moet gezegd worden, dat hij bij Hitler 
protesteerde tegen de barbaarse 
manier van optreden van de Duitse 
militairen, met name  tegen de Poolse 
burgerbevolking.  Het antwoord 
van Hitler was kort en liet niets aan 
duidelijkheid te wensen over: “Herr 
General, mit Heilsarmeemethoden 
(=op de manier van het Leger des 
Heils, H.B.) gewinnt man keinen 
Krieg.”
Interessant is nog de volgende 
anekdote: Tegen het einde van de 
oorlog stormde de Ortskommandant  
 

van Oldenzaal de radiozaak van 
Leemkuil in Oldenzaal binnen. Hij gaf 
het bevel, onmiddellijk de leidingen 
in Huize Egheria (Tankenberg, De 
Lutte) in orde te maken want daar 
zou een hoge Duitse generaal 
met zijn staf zijn intrek nemen. De 
Duitsers waren er niet van op de 
hoogte, dat Leemkuil niet alleen veel 
zaken deed met de Duitsers, maar 
ook een centrum van spionage was 
voor de ondergrondse. Spoedig 
bleek, dat het om Generaloberst 
Von Blaskowitz ging en dat deze 
zijn hoofdkwartier in Egheria wilde 
vestigen. De ondergrondse werd 
daarvan door Leemkuil op de hoogte 
gebracht en die gaf de melding door 
naar Engeland. Enkele dagen later 
(op 30-03-1945) deed de RAF een 
luchtaanval op Egheria, dat totaal 
verwoest werd.  De generaal was 
echter niet “thuis” en ontsprong aldus 
de dans. 
Als commandant van het 25e  Duitse 
leger dat in Nederland een front bezet 
hield van Terneuzen tot Maastricht 
tekende hij de capitulatie van de 
Duitse troepen in Nederland op 5 mei 
1945. Dat herdenken we dezer dagen. 

Hoe liep het met Von Blaskowitz af?
Na de oorlog moest hij voor het 
oorlogstribunaal in Neurenberg 
verschijnen. Tot een veroordeling of 
tot vrijspraak kwam het niet, want 
door een val van een galerij kwam 
Johannes van Blaskowitz om het 
leven op 5 februari 1948.

Harry Booijink

ANEKDOTES OVER DE OORLOG 75
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Maandagavond 2 maart zat de zaal van 
‘t Sterrebos bomvol. Er stonden dan 
ook belangrijke zaken op de agenda.
Na de opening door de 
dorpraadsvoorzitter Eric van de 
Heijden gaf Ton Boerkamp een 
toelichting over de viering van 75 jaar 
bevrijding van Beuningen op 4 april 
aanstaande. Vervolgens kwam Jaimi 
van Essen, de kernwethouder van 
Beuningen, aan het woord over de 
plannen van de gemeente ten aanzien 
van de warmtetransitie en de realisatie 
van een dorpshuis in Beuningen. Hij 
gaf aan dat de gemeente volledig 
achter de plannen voor de dorpsruimte 
staat en een belangrijke rol wil spelen 
bij de financiering. De plannen voor de 
warmtetransitie werden vervolgens 
nog verder toegelicht door Merlinn van 
Nieuwkuijk en Maike Steegink.
Wouter Hoonberg gaf namens de 
werkgroep die zich bezig houdt met 
de realisatie van de dorpsruimte 
een uitgebreide toelichting over de 
stand van zaken. Het is de bedoeling 
om de pastorie aan te kopen en te 
verbouwen. De benedenverdieping zal 
worden gebruikt voor vergaderingen 
en ontmoeting. Het aantal 65 plussers 
neemt de komende jaren sterk toe. 
Ervaring uit andere dorpen leert dat een 
laagdrempelige ontmoetingsruimte 
goed is voor de onderlinge contacten. 
De bovenverdieping zal verhuurd 
worden als huurwoning aan één of twee 
jongeren. Tussen de pastorie en de 
kerk komt nieuwbouw, ontworpen door 
Teun Metgod van Leferink Architecten. 
Deze bestaat uit een multifunctionele 
ruimte, met een grote kelder voor 

opslag, en een glazen gang met daaraan 
een kleine aula, die is verbonden aan 
de kerk. Er is een duidelijke behoefte 
aan een ontmoetingsruimte zo is in 
de afgelopen periode gebleken en dat 
werd tijdens deze avond ook bevestigd.
In de nieuwbouw kunnen de koren en 
de pas opgerichte blaaskapel, met 
inmiddels al 20 leden, oefenen en is ook 
ruimte voor de creatieve activiteiten 
van de KPJ en gala. Ook voor Strong 
Together en de schooljeugd is dit een 
passende omgeving.
Meermalen was er luid applaus 
te horen toen achtereenvolgens 
Liesbeth ten Dam, voorzitster van de 
locatieraad, “Prins” Laurens Golbach 
en Emma Golbach toelichtten 
waarom volgens hen de plannen 
noodzakelijk zijn. Liesbeth gaf aan 
dat door de pastorie te verkopen er 
geld binnenkomt voor behoud en 
onderhoud van het kerkgebouw. Ook 
wordt de parochie verlost van grote 
onderhoudskosten. Dit samen helpt 
de geloofs- en dorpsgemeenschap 
vooruit. Een dorpsruimte is ook 
belangrijk voor de vele vrijwilligers in 
het dorp. Emma vertelde met passie 
hoe groot de behoefte is aan een eigen 
ruimte voor de leden van de KPJ, de 
dansgroep de Oogappeltjes en de 
blaaskapel. Laurens gaf vervolgens 
ook nog duidelijk het belang van de 
dorpsruimte aan.
Er is al ruim drie ton aan subsidies 
binnen handbereik voor de plannen 
en zoals eerder op de avond werd 
aangegeven werkt de gemeente graag 
mee aan de realisatie van de aankoop 
van de pastorie. De plannen zijn een 

VERSLAG INFORMATIEAVOND DORPSRAAD
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onderdeel van de revitalisering van 
het hele dorp. Rondom het dorpshuis 
en de kerk wordt het straatbeeld 
aangepast. Gezien het luide applaus 
na de toelichting is het duidelijk dat 
de werkgroep verder kan met de 
plannen. Mark Geers van de werkgroep 
revitalisering dorpskern gaf een 
toelichting op de eerste planvorming. 
Hij ging daarbij wat nader in op de 
plannen voor de realisatie van extra 
parkeerplaatsen in de Broeninkskamp. 
Aan het eind van de bijeenkomst werd 
door de wethouder Jaimi van Essen 
en Tom Wagenvoort, voorzitter van de 
energiecoöperatie Greuner, de Greune 
deal ondertekend. De gemeente heeft 
een subsidie van 5000 euro toegekend 
aan de coöperatie, onder andere voor 

de aanschaf van een warmtecamera, 
een slimme thermostaat voor de kerk 
en communicatie om energiebesparing 
te bereiken in Beuningen.

Guido Boerkamp, bestuurslid van 
Greuner, vertelde nog dat inmiddels 
een begin is gemaakt met de realisatie 
van h t eerste dak met zonnepanelen, 
die door inwoners van Beuningen 
kunnen worden gekocht.
Tot slot nam Eric van de Heijden 
afscheid als voorzitter van de 
dorpsraad. Hij heeft een nieuwe functie 
gekregen en kan dit niet combineren 
met het voorzitterschap.
Hij werd vervolgens bedankt voor zijn 
inzet.

WENDY’S WEETJES
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Voorkant

Achterkant
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OP AVONTUUR NAAR SALLAND
Op 15 februari zijn we met 25 Beuningers per bus op stap geweest naar drie 
Sallandse dorpen. We wilden op deze dag zoveel mogelijk verschillende 
ervaringen op doen rond dorpsrevitalisatie/-innovatie. Zaken die de komende 
jaren ook spelen in Beuningen. Daarom hadden we bij elk dorp ook een eigen 
aandachtspunt.
In Broekland hebben we gekeken naar het mooie nieuwe dorpsplein en de 
“Huskamer”. We hoorden hoe de samenwerking met de gemeente is verlopen 
bij de reconstructie van het dorpsplein. Het initiatief ging uit van de bewoners. 
Zowel de ervaring van het dorp, als de ervaring van de gemeente, vonden wij 
interessant. Ook de eenvoudige opzet van de “huskamer” sprak aan. 
In Hoonhorst stond duurzaamheid en energie centraal. De stappen die Hoonhorst 
heeft gezet op gebied van duurzaamheid zijn erg boeiend. Ook hier aandacht 
voor de prachtige multifunctionele ruimte “de Potstal”, de samenwerking met de 
plaatselijke horecaondernemer en de woningbouw voor ouderen.
Bij Liederholthuis stond de vraag centraal hoe je een dorp aantrekkelijk maakt. 
Liederholthuis is qua omvang vergelijkbaar met Beuningen. We hebben met 
verwondering geluisterd en gekeken hoe een klein dorp zich in de afgelopen 
jaren door eigen inzet heeft ontwikkeld. Een nieuwe school voor ongeveer 
vijftig leerlingen, een prachtig dorpshuis met sportzaal en een multifunctioneel 
sportveld. De voorzieningen trekken ook mensen aan uit de omliggende dorpen.

Bij alle drie de dorpen werd benadrukt dat uitgevoerde activiteiten positief hebben 
gewerkt op de gemeenschapszin. Heel veel werkzaamheden zijn uitgevoerd door 
vrijwilligers.
Enkele tips: “Doe het samen”, “Hou het simpel, denk niet te moeilijk”, “Ga gewoon 
aan de slag en maak plezier“, en “Vaak bij te bange!”.

De busreis zelf was niet alleen gezellig maar werd ook nuttig besteed. Met een leuk 
vraag en antwoordspel werd aan alle deelnemers de mening gevraagd over ons 
eigen dorp Beuningen, de gewenste verbeteringen van de eigen woonomgeving 
en de waardevolste initiatieven in de bezochte dorpen.

Een boeiende en leerzame dag!
De projectgroep Boeiend Beuningen
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VIERINGEN EN INTENTIES

Zaterdag 14 maart 18:00 uur: Eucharistieviering
Voorganger:  pastor Kerkhof Konkman
Koor:    Themakoor
Misdienaars:  Maud Zanderink, Luuk Geers
Collectanten:   C. Loman, G. Smellink
Intentie:  Johan Sanderink

Zondag 22 maart 09:00 uur: Communieviering
Koor:   Dames- en herenkoor
Misdienaars:  Maria Hoonberg, Job Zanderink
Collectanten:   H. Rolink
Intenties:  Frits Bult
Jaargebed:  Lidy Smellink - Engelbertink

Zaterdag 28 maart 18:00 uur: Eucharistieviering
Voorganger:  pastor Munsterhuis
Misdienaars:  Hanne olde Dubbelink, Maarten Hoonberg
Collectanten:   B. Groener, G. Smellink
Intenties:  ouders Steunebrink-vd Ham, Johan Sanderink, 
   Hennie en Alfons Steunebrink, Bets Loman

Woensdag 1 april 08:30 uur: Eucharistieviering
Misdienaars:  Jasmijn Wildemors, Hanne Kamphuis

MARIABEUKSKE

UITNODIGING
Bij deze willen wij jullie uitnodigen voor de gezinsviering op zaterdag 14 
maart om 18.00 uur. Een prachtige viering voor jong en oud. Het thema van 
deze viering is: “Water, een bron van leven”.
Elke dag komen we met water in aanraking. We drinken het. We wassen 
en koken ermee. Zonder water groeit er niets. Maar water kan ook lastig 
zijn. Tijdens deze viering gaan wij hier van alles over horen. Pastor Kerkhof 
Jonkman zal in deze viering voorgaan en het themakoor zal weer garant 
staan voor prachtige muziek. Graag tot zaterdag 14 maart.
Werkgroep gezinsviering
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WIJ GEDENKEN
Truus Bonnes-Grashof

Truus Grashof werd geboren op 2 december 1927 aan de Beuningerstraat 
op hetzelfde adres, waar ze tot haar dood heeft gewoond. Ze groeide op als 
jongste van een gezin met 1 broer en 3 zussen. In die tijd hoorde de buurt, 
waar ze woonde nog bij De Lutte, waar Truus ook de lagere school bezocht. 
Na haar schooltijd ging ze tijdelijk buitenshuis werken, maar al gauw was haar 
hulp op de boerderij van haar ouders nodig. 
Ze trouwde met Jan Bonnes op 7 november 1951, waarna ze in haar ouderlijk 
huis bleven wonen. Haar leven op de boerderij was een leven van werken en 
plicht. Elke zondagmorgen op de fiets naar de kerk. Truus was altijd druk. 
Alles moest snel, snel, snel. Naast het werk op de boerderij verzorgde ze haar 
ouders tot op hoge leeftijd. Nadat de melkkoeien verdwenen, werden de deel 
en koestal verbouwd tot een soort klein bruin café. Na verloop van tijd werd 
dit de centrale ontmoetingsruimte voor de buurt, waar alle feesten werden 
gehouden. Twintig jaar geleden kwam haar nicht José met haar man Jan en 
kinderen bij haar wonen. Hier heeft ze veel plezier van gehad.
Truus was niet iemand die er veel op uit ging, ze was het liefst thuis. Het 
meest genoot ze als er visite kwam en ze de gasten kon verwennen. Trots 
was ze op de felicitatiebrief die ze ontvingen van de Koningin bij hun 60 jarig 
huwelijk. Deze hing ingelijst in de keuken zodat ze die elke dag kon zien. 
Na het overlijden van haar man Jan in 2013, was voor haar de glans van het 
leven weg. Ze had haar man de laatste jaren van zijn leven zeer intensief 
verzorgd. Ze hebben 62 jaar lief en leed gedeeld en toen alleen zonder hem 
verder. Ook het verlies van familieleden viel haar zwaar. Ze was als enige van 
de broers, zussen, schoonzussen en zwagers van de fam. Grashof en fam. 
Bonnes/Masselink overgebleven.
Begin dit jaar werd Truus ziek en werd ze opgenomen in het ziekenhuis te 
Enschede, waar ze op vrijdag 17 januari is overleden. Velen hebben op 22 
januari bij haar thuis afscheid genomen en de volgende dag hebben we Truus 
Bonnes-Grashof na een uitvaartviering in onze kerk ter ruste gelegd bij haar 
man op ons parochiële kerkhof.

Wij wensen de fam. Welhuis sterkte voor de komende tijd.
Werkgroep Avondwake
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PASTORPRAAT
Op weg naar Brazilië……
Wanneer u deze woorden leest, 
zijn onze koffers al bijna ingepakt 
voor onze reis naar pater Hennie 
Haamberg in Brazilië. We zijn er klaar 
voor, hebben de nodige inentingen 
gehad en bereiden ons voor op 
een bijzondere ontmoeting en 
kennismaking met het land en werk 
van pater Hennie, die al vanaf zijn 
17e  evensjaar er woont en werkt. 
Mijn echtgenote Elly en ik hebben 
er veel zin in, want we weten dat we 
er gastvrij zullen worden ontvangen. 
Het lijkt ons heel bijzonder om kennis 
te maken met de plaatselijke cultuur 
en de wijze waarop zij daar kerk 
zijn en het geloof vorm geven. De 

afgelopen weken hebben wij velen 
gesproken die met ons meeleven 
en giften hebben gegeven voor de 
projecten van pater Hennie. Ik kan 
u vertellen dat dit inmiddels een 
geweldig bedrag is geworden, de 
teller staat nu al op € 6.500,00 en kan 
nog stijgen. Hiermee laat u zien dat u 
zijn werk een warm hart toedraagt en 
als u thuisfront zich solidair verklaart 
met zijn levenswerk. Wij zullen foto’s 
maken en na terugkomst u laten zien 
en vertellen over de projecten en onze 
ervaringen aldaar. Wij houden u op de 
hoogte van onze reis en vertrouwen 
op uw gebed voor een goede reis en 
behouden thuiskomst.
Pastor Jan Kerkhof Jonkman 

INFORMATIEVE LUNCH VALPREVENTIE
Uit onderzoeken blijkt dat de meeste ongelukken in huis gebeuren, al dan niet 
met nare gevolgen. We zijn er met ons hoofd niet altijd bij, er ligt iets in de weg en 
prompt daar lig je. Moniek Rouwers, fysiotherapeut en collega ergotherapeut 
Jolanda Kuipers van Fyon Ootmarsum vertellen over ‘valpreventie’. Zij doen 
dat met behulp van het geven van informatie, vragen die ze aan u stellen maar 
er zullen ook een aantal oefeningen de revue passeren. Tussendoor worden 
tips gegeven en zullen enkele hulpmiddelen worden gepresenteerd. Daarnaast 
staat er een heerlijke lunch voor u klaar. Doel is, naast de bovenstaande 
informatie, ontspannen samenzijn, uitwisselen van uw ervaringen en gezellig 
met elkaar eten! Sociaal Werkers Mantelzorg Nicolet Plegt-Koedijk en Edith 
Harmsen (Stichting welzijn Tubbergen- Dinkelland, SWTD) organiseren deze 
lunchbijeenkomst en heten u van harte welkom. 
Als u aanwezig wilt zijn op deze middag, bent u van harte welkom op 
Dinsdag 17 maart van 12.00 tot ongeveer 14.00 uur in Restaurant Rouwers, 
Denekamperstraat 74 te Agelo. U kunt zich aanmelden voor dinsdag 10 
maart per email bij n.plegt@swtd.nl of e.harmsen@swtd.nl of telefonisch 
06-38275388 / 06-38594369. (ook voor meer informatie). De sociaal werker 
mantelzorg biedt ondersteuning, persoonlijk advies, vrijwillige inzet en 
emotionele steun aan mantelzorgers.
We zien u graag op 17 maart. 

Hartelijke groet,
Nicolet Plegt-Koedijk en Edith Harmsen, Sociaal werkers Mantelzorg 
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MINI SYMPOSIUM ALZHEIMER DINKELLAND
alles wat u over dementie wilt weten

Wegens het succesvolle symposium in september 2019 in Ootmarsum, 
vindt er op donderdag 23 april aanstaande opnieuw een interessant Mini 
Symposium plaats voor iedereen die in aanraking komt met dementie of 
daarin geïnteresseerd is. We ontvangen meerdere gasten die u vanuit hun rol 
bijpraten over dementie. 
Huisarts Dennis Olde Riekerink uit Denekamp vertelt over de rol van de 
huisarts met betrekking tot de eerste klachten en het verdere ziekteverloop 
van dementie. Vervolgens vertelt Jan Voortman, psycholoog, over het 
veranderende gedrag en karakter van mensen met dementie en hoe daar mee 
om te gaan. Aansluitend zal casemanager Ursula Groeneveld in gesprek gaan 
met een vrouw van 53 en haar man. Bij haar is 2 jaar geleden de ziekte van 
Alzheimer vastgesteld. Het gesprek zal gaan over hoe zij en haar man erachter 
kwamen dat er ‘iets niet pluis was’, hoe zij ermee omgaan en hoe mensen 
reageren. Het popkoor Viventi uit Tilligte brengt muziek die betrekking heeft 
op dementie. 
Met deze avond hopen we dat vooral mensen met verschijnselen van dementie, 
mantelzorgers en mensen uit het werkveld, die met dementie te maken hebben, 
zich deze avond zullen aanmelden om herkenning en handvatten te kunnen 
krijgen, hoe zelf om te gaan met deze problematiek. Aansluitend kunnen de 
huisarts, psycholoog of de casemanager met u persoonlijk in gesprek gaan of 
met u van gedachten wisselen. 

Wanneer: Donderdag 23 april 2020
Waar:  Kulturhus Denekamp, Oranjestraat 23
Hoe laat:  Vanaf 19.00 uur is de zaal open en staat de koffie voor u klaar.
  De avond start om 19.30 uur en rond 21.30 uur zal de avond 
  eindigen.
Toegang: gratis; een vrije gift voor Alzheimer Nederland wordt 
  bijzonder gewaardeerd.
Opgave:  tot 16 april a.s. 
  via e.harmsen@swtd.nl | tel: 06-38594369  
  u.groeneveld@zorggroepsintmaarten.nl | tel: 06-22166587
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VASTENACTIE 2020
samenwerken aan een veilige toekomst

Een eigen doelenproject van de parochies, H. Pancratius, Lumen Christi 
en H. Plechelmus in samenwerking met Inge Kuiphuis uit Geesteren en 
MTC (Landarbeidersbeweging) in Guatemala en voor het eerst met de H. 
Plechelmus parochie en de H. Pancratius willen we ons dit jaar middels de
Vastenactie inzetten voor een tweetal projecten in San Marcos in Guatemala 
Dit eigen doel waarvoor we gekozen hebben is één van de projecten van de 
landelijke Vastenactie.
Het eerste project is het geven van trainingen aan families en het 
samenwerken met lokale organisaties. Het doel is een bijdrage te leveren aan 
gemeenschappen zonder geweld en het bevorderen van gelijkwaardigheid 
tussen mannen en vrouwen. Belangrijk hierbij is het werken aan het herstel 
van eigenwaarde van mensen én wederzijds respect binnen families. 
Mensen met een positieve eigenwaarde zijn minder geneigd om vormen 
van geweld te tolereren. Ze zullen ook minder snel zelf geweld toepassen. 
Zowel mannen als vrouwen worden betrokken bij de trainingen. Naast het 
vergroten van zelfrespect worden families geïnformeerd over hun rechten, 
hoe deze gerespecteerd kunnen worden in de families en in de gemeenschap. 
Zij krijgen advies over de manieren waarop je je rechten kunt verdedigen. 
Door middel van zelfgemaakte digitale radio-uitzendingen die in een wekelijks 
radioprogramma van MTC worden uitgezonden, worden mensen bewust 
gemaakt van het probleem en worden zij geïnformeerd hoe zij een cultuur van 
vrede kunnen creëren. 
Het tweede project is door middel van aanschaf van nieuwe apparatuur voor 
een opleidingscentrum vrouwen en jongeren de kans te bieden een vak te 
leren waarmee ze een inkomen kunnen verdienen. 
Financiële armoede is niet alleen een factor bij het ontstaan van geweld, maar 
kan ook zorgen voor andere problemen zoals onvoldoende voeding, minder 
scholing en migratie. Door 48 jongeren en vrouwen de kans te geven een 
vak te leren, krijgen zij de kans een inkomen te verwerven en daarmee een 
alternatief voor migratie. Zo kunnen zij op een veilige manier bouwen aan hun 
toekomst.

Wilt u meer weten over deze twee projecten, kom dan op donderdagochtend 12 
maart om 9.30 uur naar de bijeenkomst van ‘Geloven Nu’ in het parochiecentrum 
te Tubbergen. Inge Kuiphuis zal die ochtend informatie geven over beide projecten 
en vragen beantwoorden. Zij zal tevens de projecten coördineren in Guatemala. Op 
zondag 29 maart is zij aanwezig in de viering in de H. Nicolaaskerk te Denekamp 
tijdens de viering om 10.30 uur. Ook hier bent u allen van harte welkom.

Het bijgevoegde vastenaktiezakje kunt u deponeren in het kistje achter in de
kerk.
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CONTACT PAROCHIE

Opening parochiesecretariaat: 
woensdag:    09.00 - 10.00 uur
Adres:  Beuningerstraat 75
 7588 RG, Beuningen
Tel.: 0541 - 35 13 39
Bank:  NL 47 RABO 011 07 01 429 

- Informatie over kerkelijk huwelijk, kerkwerk, ziekenbezoek pastores,   
ziekenzalving en ziekenzegening kunt u vinden op www.lumenchristi.nl of  
via 0541 - 35 35 51 op werkdagen van 09:00 tot 11:30 uur. 
- Contactgegevens pastoresteam op www.lumenchristi.nl
- Bij overlijden graag contact opnemen met uw uitvaart-ondernemer. Zij 
nemen dan contact op met de dienstdoende uitvaartcoördinator 
- Voor dringende pastorale hulp buiten kantooruren kunt u bellen naar  
06-57940901. Dit nummer is niet voor het melden van uitvaarten.

Secretariaat Lumen Christi
Op werkdagen van 
09:00 - 11:30 uur
tel. 0541-353551

www.lumenchristi.nl

Locatieraad
Liesbeth ten Dam | tel: 0541-354719

ltendam@hetnet.nl
Ria Scholten | tel: 0541-351534

r.scholten@huifkarverhuur.nl

 
Jan Oude Nijeweme | tel: 0541-353568

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

whobbelink@hetnet.nl

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

-Matrijzenbouw
-CNC verspaning

www.maku.nl

Denekamp | Tubbergen
www.groeneveldkeukenstwente.nl

VOEDSELINZAMELING LUMEN CHRISTI
De liturgische vieringen en de sacramenten stimuleren ons ook om ons juist 
in te zetten voor hen die niet meekomen in onze samenleving, die soms 
afgewezen worden. Daarom houden we al jarenlang twee keer per jaar een 
inzameling van voedsel en andere benodigdheden voor de gebruikers van 
de voedselbank oost Twente.
De inzameling in onze kerken vindt dit voorjaar plaats in het weekeinde van 
21/22 maart 2020. Met name wordt om de volgende producten gevraagd: 
blikken soep of groente, koffie/thee, rijst, pasta’s, wasmiddelen, vis of vlees 
in blik. Let bij dit al wel op de houdbaarheidsdatum. Bij voorbaat dank! 
Over de exacte uren, dat de kerken hiervoor geopend zijn zal er mededeling 
worden gedaan in de weekendvieringen.
Pastoor Theo H.P. Munsterhuis
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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

-Matrijzenbouw
-CNC verspaning

www.maku.nl

RILOH 

witgoed

Ambachtstraat 4C - 7587 BW De Lutte 
0541 - 551216

Denekamp | Tubbergen
www.groeneveldkeukenstwente.nl
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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: 

Denekamperstraat 42
info@anylabel.nl
0541-228080
anylabel.nl

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

Wij denken graag met u mee!

Tuinonderhoud
Snoeiwerkzaamheden

Tuinaanleg
Grondwerk  •  Bestrating  •  Beplanting

06 12 03 14 24

nu ook

RIOOL-
REINIGING


