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Hier kan uw advertentie komen 
te staan!

dorpsbladbeuningen@gmail.com

Adverteerders gezocht!

Wilt u adverteren in ons dorpsblad ´t Klokhoes? Dat kan! 
Wij bieden verschillende sponsormogelijkheden. Voor een jaarlijkse bijdrage 

verschijnt uw advertentie elke drie weken in ons dorpsblad, die door ruim 300 
mensen wordt gelezen! 

Wij kunnen eventueel ook uw advertentie vormgeven, als u hier belang bij 
heeft. 

Stuur gerust een mailtje naar dorpsbladbeuningen@gmail.com en vraag naar 
de mogelijkheden.

Een eenmalige bijdrage doen?
Leest u elke drie weken met veel plezier het dorpsblad? Dan zou u ook een 

eenmalig bijdrage kunenn doen aan het dorpsblad 't Klokhoes. 
Alle donaties worden met veel waardering ontvangen op:

NL22 RABO 0335 5855 15
t.a.v. Dorpsblad Beuningen

-Matrijzenbouw
-CNC verspaning

www.maku.nl

Wilt u ook in het dorpsblad staan met een interessante column, mooie foto, 
pakkende anekdote of een mededeling? Mail dan voor 28 januari uw stuk naar 
onderstaand mailadres:
dorpsbladbeuningen@gmail.com 

Parochiële berichten:
Kopij inleveren voor: 28 januari
Email: beuningen@lumenchristi.nl
Redactieadres:    Trudy Oude Nijeweme: 0541-353568

Marja Beld: 06-20528901

CORRESPONDENTIE

Januari
23 - Oud papier

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

DORPSBLADBEUNINGEN@GMAIL.COM

KALENDER

"Jongeren binnen de gemeente Losser houden is erg belangrijk voor de toekomst 
van de gemeente", aldus wethouder Anja Prins. "Daarom wil de gemeente Losser 
graag een woningaanbod dat past bij de woonwensen van jongeren". Daarom 
worden alle jongeren in de leeftijd van 18 tot en met 27 jaar uit de gemeente 
Losser via een brief op hun huisadres uitgenodigd om deel te nemen aan het 
online onderzoek. Dit onderzoek moet de woonwensen van de jongeren in de 
gemeente in kaart brengen.  

Dit is een mooi vervolg op het artikel dat eerder in 't Klokhoes werd geplaatst.  
Hierin vroeg de KPJ Beuningen zo veel mogelijk jongeren om hun  
contactgegevens, om hiermee inzicht te krijgen in de personen die daadwerkelijk 
graag in Beuningen gaan of blijven wonen. De KPJ is daarom ook erg verheugd 
op het feit dat dit is opgepakt door de gemeente Losser. Het woord is nu aan 
ons, dus wij doen nogmaals de oproep aan alle jongeren in het dorp om deze 
vragenlijst in te vullen. 

Wanneer zo veel mogelijk jongeren uit Beuningen deze vragenlijst zullen 
invullen, zal dit onder de aandacht komen in de gemeente, en wie 
weet staan er dan in de toekomst dan mooie dingen te gebeuren 
in ons mooie dorp!

Namens de KPJ Beuningen, alvast hartelijk dank!

ONDERZOEK WOONWENSEN JONGEREN GEM. LOSSER



4 5

nieuwe   
Tijd voor een nieuwe route  
De weg vanaf de Nijenhaerweg richting het klootschietersgebouw saai?  
Nee hoor, er is van alles te zien en te beleven.  
 

o
Hekje 1

Smokkelroute

Infobord 1

Hekje 1

Puzzel

o
Kraampje 

Boehhh....

Heb jij ze wel eens 
gezien? 
Al die pijltjes?  
 
Voor de toerist  
een prachtige 
wandelroute. 
Ook een mooi 
startpunt voor u! 

1. Enig idee waar dit  
   Hekje te vinden is? 
2. En dat infobord  
   hieronder? 
3. Hoelang is de  
   Smokkelroute van de  
   VVV de Lutte-Losser?    

Mail jouw favoriete route en foto’s naar de redactie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ook een leuke wandel-, hardloop- of fietsroute?

De lekkerste  
boodschappen 
koop je natuurlijk 
direct bij de boer! 
 

Melk...mmmStartpunt Bestel digitaal
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VIERINGEN, INTENTIES EN JAARGEBED

MARIABEUKSKE

Zaterdag 16 januari 19:30 uur: Communieviering
Voorganger:  pastor Kerkhof Jonkman
Jaargebed:  Truus Bonnes-Grashof
Intenties:  Jan Bonnes

Zondag 24 januari 09:00 uur:    Eucharistieviering
Voorganger:   pastor Munsterhuis
Intenties:  ouders Grote Beverborg, vader en moeder Oortman

Zateradg 30 januari 19:30 uur:  Communieviering
Voorganer:  pastor Schraven
Intenties:  Jan Frielinck, ouder Sanderink-Golbach

Woensdag 3 februari 08:30 uur:  Eucharistieviering
In verband met corona is de eucharistieviering van 3 februari onder voorbehoud

Het was een bewogen jaar, waarin veel dingen niet konden doorgaan. Feesten 
en bijeenkomsten konden niet meer doorgaan, maar gelukkig konden we wel 
elke 3 weken een dorpsblad uitbrengen. Mede door financiele bijdrage van het 
coöperatiefonds, konden we tevens het dorpsblad uitbreiden met leuke puzzels 
en andere artikelen. 

We willen onze lezers ontzettend bedanken voor de leuke reacties die we het 
hele jaar door hebben ontvangen. Ook bedanken we onze bezorgers voor de 
verspreiding van het dorpsblad. Om de drie weken gaan onze bezorgers door 
weer en wind om alle Beuningse brievenbussen te voorzien van een dorpsblad. 

De redactie wenst iedereen de beste wensen voor het nieuwe jaar. We hopen  dat 
we er in 2021 samen weer een mooie jaar van kunnen maken met rijk gevulde 
edities van het Klokhoes! 

2020 ZIT ER OP
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UPDATE DORPSHUIS    7
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MARIABEUKSKE  10

TOEN WAS EEN WINKELTJE NOG HEEL GEWOON  5
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COLUMN: HET CARNAVALSSEIZOEN  6

MARIABEUKSKE  10

NIEUWS MARIASCHOOL 8
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PUBQUIZ  4

MARIABEUKSK
E  13

QUARANTAINE
 EDITIE

PUZZEL 
11
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PERIODE: 24 APRIL
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LESJE TWENTS 6

MARIABEUKSK
E 15

WENDY'S WEETJES 10

JAARGANG: 2020

PERIODE: 18 JULI -
 6 AUGUSTUS
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HEEL BEUNING
EN OP SAFARI 3

MARIABEUKSKE
 8

BOMMEN BEREND –
 VERVOLG 4

JAARGANG: 2020

PERIODE: 28 AUG - 17 SEP
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ACTIEVE ONTMOETING 4
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PASTORPRAAT
Zalig nieuwjaar; daarmee mogen we elkaar begroeten ook in dit nieuwe jaar. Dit 
jaar dat zo anders is begonnen als velen dat de laatste maanden hadden gehoopt 
en verwacht. We verlangen allemaal naar een werkelijk nieuw begin waarin we 
elkaar weer gewoon een hand geven, mogen omhelzen, of gewoon een arm om 
iemand heen kunnen slaan. Het zegt zoveel meer dan woorden alleen. Het is een 
menselijk verlangen om nabij te zijn wanneer we willen troosten bij ziekte, rouw, 
verdriet.
Het is gewoon menselijk om een feestje te willen vieren bij de geboorte van een 
kind of kleinkind, een jubileum of een verjaardag. Om op bezoek te kunnen gaan 
bij opa en oma. Je klasgenootjes en juf te willen zien. Te giebelen met vriendinnen 
of samen te scholen in een jongerenkeet.
Het is vandaag terwijl ik dit schrijf het feest van de Openbaring, één van de feesten 
waarbij het gaat om het verschijnen van God in ons midden en beter bekend als 
het feest van de komst van de Driekoningen. Deze magiërs volgden een ster die 
hen langs vreemde wegen bracht naar onbekende oorden. Het oude lieten zij 
achter zich en zij stonden open voor het nieuwe. Zij namen hun herinneringen en 
gedachten aan dierbaren mee, hun dromen en wensen.
Dat is iets wat wij ook mogen doen, het oude jaar dat toch een jaar van de angst 
was, achter ons laten en het nieuwe verwelkomen. Hoe dat er ook uit mag zien. 
Laat het jaar 2021 in ieder geval een jaar van hoop zijn. Ook al zal de wereld 
er nooit meer hetzelfde uitzien, we mogen hopen op het nieuwe normaal, waar 
weer ruimte is om elkaar vrijer te ontmoeten. Waar we het goede wat er ook is, 
willen zien en koesteren. En waar je geen 
koning of wijze voor hoeft te zijn maar 
waar “de betekenis van gewone mensen 
duidelijk geworden is, van al degenen 
die dagelijks veel geduld tonen en hoop 
bieden, en waardoor ze een gevoel van 
medeverantwoordelijkheid zaaien,” zoals 
paus Franciscus zei. Daarmee lijken ze 
op de heilige Jozef “deze onopvallende 
man, die dagelijks, discreet en in het 
verborgene aanwezig is.” Wij kennen ze; 
al die vrijwilligers die zich inzetten voor 
hulp en aandacht aan de medemens, 
voor alle werkers in de zorg, in het 
onderwijs, veiligheidsdiensten.
Mogen we dit nieuwe jaar ons laten 
leiden door geloof in het goede, de hoop, 
maar bovenal de liefde Laten we in deze 
donkere tijd een keten van licht en liefde 
vormen.
Ingrid Schraven, pastoraal werker

Beste parochianen,

Door omstandigheden als ziekte of andere redenen, maar ongetwijfeld ook ten 
gevolge van de Corona crisis, is het niet voor iedereen mogelijk een liturgische 
viering bij te wonen. Het niet bij kunnen wonen van een liturgische viering kan 
deels worden ondervangen door deze te volgen via kerk radio of tv. Dat neemt 
niet weg dat het niet mogelijk is om de communie te ontvangen als u niet 
aanwezig bent tijdens  een communie viering of  viering van de eucharistie. Juist 
het ter communie gaan wordt door vele parochianen als een belangrijk element 
van de liturgische viering gezien en als zodanig gemist. In de afgelopen maand 
december was het mogelijk om op aanvraag op uw huisadres de communie te 
ontvangen. Het team pastores van Lumen Christi wil deze mogelijkheid structureel 
aanbieden. Daarom is besloten dat u één keer per maand in de gelegenheid wordt 
gesteld om op uw huisadres de communie te ontvangen. 
U kunt uw verzoek per email indienen bij het secretariaat van Lumen Christi 
secretariaat@lumenchristi.nl of op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur, 
telefonisch via nummer 0541 353551. Ook is het mogelijk dat u uw verzoek 
indient bij het secretariaat van uw lokale parochiekerk. 
Indien u voor deze laatste optie kiest, wordt u verzoek door hen doorgegeven aan 
het secretariaat van Lumen Christi. Bij uw verzoek kunt u ook aangeven of u de 
communie, zolang u dit wenst, maandelijks op uw huisadres wilt ontvangen. Na 
ontvangst van uw aanmelding neemt een van de pastores telefonisch contact 
met u op voor het maken van een afspraak, waarna u op de afgesproken datum 
en tijdstip thuis de communie ontvangt. Mocht u vragen hebben over het thuis ter 
communie gaan dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van Lumen 
Christi.

Vriendelijke groet,
Team pastores Lumen Christi

Het licht is uitgezaaid,
dit stralend Woord van den beginne;

een ster geboren, die,
ons wijst waar God zich hier laat vinden.

Dit Licht zal als een lopend vuur,
de nacht voor altijd overwinnen.

Het licht is uitgezaaid,
en niet door weer en wind te doven.

Hoe diep het donker ook,
wij zullen in zijn kracht geloven.

Want ook de langste nachten gloeit,
dit Licht als Morgenster te boven.

Het licht is uitgezaaid,
in ons, opdat wij zullen stralen.

In onze liefde wil,
het zich duizendvoudig herhalen.
Maak ons tot sterren in de nacht,
voor al wie met ons adem halen.

Sytze de Vries - De mens in het kind 
(2009)
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Tuinonderhoud
Snoeiwerkzaamheden

Tuinaanleg
Grondwerk  •  Bestrating  •  Beplanting

06 12 03 14 24

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
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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


