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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

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

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

K I E N H U I S

Als uitvaartbegeleidster of 
spreekster sta ik u graag bij  
zodra een leven herinnering 

geworden is.

K I E N H U I SK I E N H U I S
AngelineAngelineAngelineAngeline

Oude Dijk 57, Beuningen  |  (0541) 353 473 of 06 30 81 63 71
www.uwspreeksterangeline.nl  |  info@uwspreeksterangeline.nl

Wilt u ook in het dorpsblad staan met een interessante column, mooie foto, 
pakkende anekdote of een mededeling? Mail dan voor 2 juli uw stuk naar 
onderstaand mailadres:
dorpsbladbeuningen@gmail.com 

Parochiële berichten:
Kopij inleveren voor: 1 juli
Email: beuningen@lumenchristi.nl
Redactieadres:    Trudy Oude Nijeweme: 0541-353568

Marja Beld: 06-20528901

CORRESPONDENTIE
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AngelineAngelineAngelineAngeline
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www.uwspreeksterangeline.nl  |  info@uwspreeksterangeline.nl Juni

14 t/m 20 - Jubileum fietstocht Pipokeet
17  - Nederland - Oostenrijk (EK) 21:00 uur
21  - Noord-Macedonië - Nederland (EK) 18:00 uur

Juli
17  - Oud papier

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

DORPSBLADBEUNINGEN@GMAIL.COM

KALENDER

MS COLLECTANTEN GEZOCHT

Zoals u weet is MS (Multiple Sclerose) nog steeds een ongeneeslijke ziekte. 
Gelukkig worden er wel vorderingen gemaakt. Dit jaar is er weer een huis aan 
huis collecte en wel van 28 juni tot 3 juli.

Voor het dorp Beuningen zijn er nog geen collectanten. Een ideaal zou zijn 
wanneer er  zich twee collectanten beschikbaar zouden stellen. 

Gelieve u zich dan te wenden tot de collectecoördinator  
H.G.M. Kok namens De Lutte en Beuningen 
te bereiken op 0541-552441 of 0622375469.       
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FEEST IN DE PIPOKEET

Een unieke plek in het Twentse landschap. De fraaie glooiende hellingen en het 
karakteristieke coulisselandschap, de rust en rijke natuur ervaren en daarna 
heerlijk genieten van een kop koffie of thee met iets lekkers op een bijzondere 
plek. Hoe mooi is dat? Je treft ’t bij de Pipokeet aan de Veldweg in Beuningen, die 
dit jaar vijf jaar bestaat. 

Jubileum!
Ter gelegenheid van het 5-jarig jubileum van de Pipokeet hebben de eigenaren van 
de Pipokeet (de familie Oude Ophuis) en de Tourist info De Lutte-Losser samen 
een leuke actie op touw gezet: een fietstocht van ca. 13 km door het prachtige 
en afwisselende coulisselandschap rondom Beuningen. Je fietst onder andere 
rondom landgoed het Hakenberg en ervaart het wonderschone landschap. Vier 
het feestje mee, stap op de fiets, geniet  van de mooie omgeving met als pauze 
een heerlijke kop koffie/thee met een traktatie bij de Pipokeet!  

Route
Een prachtig fietsommetje dat je de hele feestweek kunt fietsen. Ideaal voor als je 
na een lange (werk)dag ’s avonds even stoom wilt afblazen en nog een rondje wilt 
fietsen. De route is ook geschikt om te wandelen. De fietstocht is vanaf maandag 
14 juni tot zondag 20 juni verkrijgbaar bij de Tourist info De Lutte (maandag t/m 
vrijdag van 9.00-16.30 uur geopend en zaterdag van 10.00-13.00 uur geopend). 
De kosten voor de route bedragen € 4,- voor volwassenen inclusief route, koffie/
thee met lekkers en voor kinderen €1,50. 

Rustpunt De Pipokeet
De Pipokeet ligt aan de rand van natuurgebied Het Hakenberg (tussen de 
plaatsjes Beuningen en De Lutte), een gebied waar je heerlijk kunt fietsen en 
wandelen. Bij de Pipokeet kun je heerlijk genieten van een kopje koffie/thee met 
iets lekkers en ondertussen genieten van de fluitende vogels en prachtige natuur. 
Met het zonnige weer kun je kiezen voor een schaduwrijke plek op het terras bij 
de Pipokeet. In deze tijden van ‘social distancing’ een absoluut pluspunt. De zitjes 
zijn mooi verspreid en geven alle gelegenheid om je eigen plek te kiezen en in alle 
rust te genieten van al het moois om je heen. 

Ruud en Annemarie Oude Ophuis zijn ontzettend trots dat steeds meer 
recreanten deze plek komen bezoeken. Zij hopen dan ook dat vele fietsers tijdens 
de feestweek een bezoekje komen brengen aan het rustpunt.

Voor meer info over deze fietstocht: www.visitdeluttelosser.nl of telefonisch via 
Tourist info De Lutte, Plechelmusstraat 14, tel: 0541-551160.



5

WANDELING 10KM

Op 10 oktober vieren we het 5-jarig 
bestaan van de Herfstwandeling 
Beuningen. We zijn met de werkgroep 
al enige keren bij elkaar geweest en 
hebben ook de 10 km wandeling al 
gewandeld. Voor degenen die niet 
willen wachten delen we iedere 3 
weken een mooie wandeling van ca. 10 
km. Van de deelroutes is de start niet 
in Beuningen maar op mooie andere 
plekken in Noord-Oost Twente. Dit keer 
start de wandeling op de Parkeerplaats 
de Stadsweide in Ootmarsum. 
Veel wandelplezier!

Scan de qr code of ga naar:
https://bit.ly/3iDnmve



6

NLDOET GROTE KERKSCHOONMAAK

Vrijdagmorgen 11 juni klokslag 9.00 uur, waren zo’n 20 Beuningers aanwezig, om 
te helpen bij de grote schoonmaak van de kerk.

Na de koffie met verse boterkoek werden de handen uit de mouwen gestoken.

Er werd gestoft, geveegd, spinnenwebben weggehaald, koper gepoetst, gedweild 
en opgeruimd.

Het resultaat een heerlijk frisse schone kerk.

Na afloop werd nog gezellig nagepraat en genoot iedereen van heerlijke broodjes 
met koffie.

Geweldig mooi om te zien, dat er weer zoveel vrijwillig(st)ers tijd hebben weten 
vrij te maken, om samen een klusje te klaren.

Alle vrijwillig(st)ers willen we dan ook nogmaals hartelijk bedanken voor hun 
inzet.

De locatieraad
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TWEANTS ETN - WENDYS WEETJES

“Wat wi’j? Wat wo’j?”, vreug n ober:
“Buulkesbrood of balkenbriej,
humkessoep met selderie,
luiewievenstoet en proemnsap,
àjrbòttr of làmmerkespap,
pork in n buul of hakkerdekrik,
pannkookn met spek, doemndik,
brùedrkes, balgploagrs of gleunige tuffeln
met good wat zoalt en pepper, dus nich an snuffeln,
duurpot moos, de roepn doot wie’j dr of,
dee smiet wie’j aait bie de noabers in n hof,
hang-oet-t-gat of slinger-um-n-snoetn
en kuiernat um t of te sloetn.
Wat wi’j? Wat wo’j?”

“Doot miej mer … eh… t mildnste”

Noa t etn vreug e: ”He’j genog had?”
“Boo, joa, zat, mer k möt zeggn,
k heb wal s lekkerder etn doan en dat he’k”
“Joa, dat kan wa wean”, zeg e, “mer hier nich!“

Fred van de Ven

Fred van de Ven schreef ruim honderd 
gedichten over zijn geboortestad, 
Hengelo, onder andere over de beken, 
de Hengeler Weend en de Kasbah 
waar hij woonde. Zijn observaties 
waren vaak raak. „Maar nooit 
verzuurd. Altijd was er die relativering 
bij Fred met een kwinkslag”, zegt de 
huidige stadsdichter Hettie Franken.
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Akkerranden inzaaien met inheemse bloemenmengsels
Wethouder Van Essen tekent Greune Deal met BROEZ voor een biodivers Losser

Op maandag 31 mei tekenden wethouder Van Essen en de drie zussen van stichting 
BROEZ in Beuningen een Greune Deal. Hiermee wordt een eenmalige bijdrage van 
2.500 euro geschonken zodat de stichting in Losser nog beter aan de slag kan om 
bloemen- en kruidenlinten langs akkers te realiseren. 

De drie zussen Roeleveld, die samen de stichting Broez zijn gestart, zaaien voor 
elke 25 cent die zijn van donateurs ontvangen één vierkante meter akkerrand in 
met inheemse bloemenmengsels. En succesvol: zij hebben het afgelopen jaar 
meer dan 30.000 m2 bloemenlint gerealiseerd op akkerranden en braakliggende 
terreinen in Noord Oost Twente. Wethouder Van Essen: “In Losser vinden we het 
stimuleren van een goede biodiversiteit belangrijk. Het is essentieel voor een 
groen, gezond en leefbaar Losser. Ik ben daarom blij en trots dat we met deze 
Greune Deal dit mooie initiatief kunnen steunen. Zo werken we samen aan een 
gemeente die mooier en ook gezonder wordt.”

Samen met IJskoud
In dit initiatief werken boeren, bedrijven, burgers en sociale groeperingen samen 
om een mooie leefomgeving te creëren. Een belangrijke partner hierbij is 
Energiecoöperatie IJskoud, bestaande uit zes boeren. Leden van deze coöperatie 
stelden gronden beschikbaar om akkerranden aan te leggen en lieten daarmee 
het eerste vertrouwen in Stichting Broez blijken.

Bijdrage voor meer bekendheid en bewustwording
Met deze Greune Deal helpt de gemeente de stichting om actief te communiceren 
binnen Losser over hun werkzaamheden en het belang van biodiversiteit, 
zodat er vanuit Losser structurele maatschappelijke steun ontstaat voor de 
lange termijn. Broez start een lokale campagne en organiseert binnenkort een 
netwerkbijeenkomst. 

Inheemse bloemen-en kruidenmengsels voor insecten en dieren
De stichting gebruikt een mengsel dat wilde bijen en andere insecten aantrekt, 
alleen inheemse soorten bevat, goed om kan gaan met droogte en ook in de 
winter als voedsel- en schuilplek kan dienen voor dieren. Om ook mensen te 
laten genieten van de bloemen en de dieren die ze aantrekken, worden ze zo veel 
mogelijk gerealiseerd langs fiets- en wandelpaden dicht bij de donateurs. Naast 
dat het een prachtig gezicht is en zorgt voor een flinke biodiversiteit boost, helpt 
het ook boeren om hun bodem gezond te houden. 

GREUNE DEAL MET BROEZ
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Wat is biodiversiteit
Een biodiverse leefomgeving houdt in dat er veel verschillende soorten 
organismen in evenwicht met elkaar leven. Als dit evenwicht verstoord wordt, 
kunnen er veel soorten verdwijnen, of één soort de overhand krijgen. Dit is nadelig 
omdat er balans nodig is om voedsel te kunnen verbouwen, gezonde lucht in te 
ademen en ziekten en plagen te bestrijden onder plant en dier, zoals bijvoorbeeld 
de eikenprocessierups. Hoe meer diversiteit, hoe moeilijker de natuurlijke balans 
te verstoren is die we zo hard nodig hebben om prettig te kunnen leven. 

Wat doet de gemeente aan biodiversiteit?
Ook de gemeente Losser werkt aan het vergroten van de biodiversiteit. Zo 
worden bermen minder vaak gemaaid en wordt ruimte gemaakt voor inheemse 
kruidensoorten in de perkjes en langs wegen. Daardoor gedijen insecten goed. 
Die insecten trekken weer vogels aan, de natuurlijke vijand van bijvoorbeeld de 
eikenprocessierups.

Zelf in Losser de biodiversiteit verbeteren?
De stichting Broez werkt op basis van donaties. Interesse in doneren aan Broez 
en lokaal investeren in biodiversiteit? Kijk op de website www.Broez.nl voor meer 
informatie. 
Zelf aan de slag om biodiversiteit te verhogen? Kijk dan op 
www.maakgrijsgroener.nl of www.groenblauwtwente.nl.

Greune Deals
Greune Deals zijn afspraken tussen twee of meerdere partijen in de gemeente 
Losser die bijdragen aan een duurzaam Losser. Partijen die afspraken met elkaar 
maken voor verduurzaming, kunnen hulp krijgen van de gemeente via een Greune 
Deal. Wilt u hulp van de gemeente? Lever dan een voorstel in. Kijk voor meer 
informatie op www.losser.nl/Bestuur/Beleid/Greune_deal_voorwaarden
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Beuningen

Drukte van belang 
 ‘Een stoplicht springt op rood, een ander weer op 

groen. In Almelo is altijd wat te doen.’ 
Quote Herman Finkers 

En dat geldt in Beuningen ook! Vanaf het mooiste 
terras in Beuningen heb je fantastisch uitzicht op 

alle voorbijgangers  
(Beuningers, Tukkers en toeristen) 

 
 
 
 

o

Wandelen

Dikke Boom

Hakenberg

Mooi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Korenbloemen

Bloemenpracht
Wandelen naarde dikke boom 
Iedere ochtend wandelen  
de deelnemers van de Zorg-
boerderij Erve Sleiderink naar 
de Dikke boom.  
Een gezellig uitje. Weer of 
geen weer. Iedereen gaat 
mee. De een met de rolstoel, 
fiets of rollator.
En voor een gezellig praatje 
zijn ze altijd in. 

Idyllisch, schilderachtig Park 
Textielfabrikant Blijdenstein kocht de 
gronden van het Hakenberg. Hij liet 
de veelal woeste gronden ontgin-
nen. In 1898 werd op het 55 ha grote 
landgoed, onderaan de heuvel, een 
boerderij met schuur gebouwd. In 
1927 liet Blijdenstein op de 54,4 m hoge 
heuvel een chaletachtige villa bouwen. 

Sterrebos 
Waar komt die naam vandaan? 
Als je midden in het bos gaat 
staan zie je een (sier)bos met een 
lanenpatroon in de vorm van een 
ster. De lanen beginnen in een 
vijfsprong in het bos en waaieren 
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visitdeluttelosser.nl 
 

JUNI 2021 

 

DATUM ACTIVITEIT LOCATIE EN TIJD 
Dagelijks Sportieve Uitjes met Actief Twente  

Kickbiken, (kinder)mountainbiken, (race)fiets of scooter  
Huren of op pad met een loopfiets of stoere chopper. 

Actief Twente, Denekamperstraat 49, Beuningen 
Tel. 0541-299821 of bekijk de activiteiten op de website 
actieftwente.nl 

Dagelijks Uit in Twente-arrangementen 
Met de E-chopper of de E-fatbike. Omgeving verkennen 
met de Uit in Twente e-bike.  

Uit in Twente, Martinusplein 22, Losser  
Bekijk de arrangementen op uitintwente.nl  
Telefoon/Whatsapp 06 19109101 

Dagelijks Huifkartochten met of zonder koetsier 
Onderweg verhalen over de bezienswaardigheden. 

Kijk op de website huifkarverhuur.nl voor meer informatie  
of bel 06 81430178 

Dagelijks Midgetgolfen  
Reserveren is niet nodig; maar vol is vol. 

Florilympha, Lutterzandweg 16, De Lutte 
Het Ros van Twente, Beuningerstraat 20, De Lutte 

Dagelijks Schatgraven in het Lutterzand (6 t/m 12 jaar) 
Op zoek met een tablet en metaaldetector naar de schat 
van het Lutterzand langs 13 paaltjes met een QR-code.  

Reserveren: Tourist info De Lutte-Losser 0541-551160 

Dagelijks Banen zwemmen (vooraf reserveren) Zwembad Brilmansdennen, Bookholtlaan 11, Losser 
Dagelijks Jeu de Boules Informatie en reservering: Tourist info 0541-551160 
Meerdere dagen Coole activiteiten in Twente 

Gevariëerd aanbod met o.a. kanoën, klimbos en abseilen.  
Informatie en reservering: twente.cool/activiteiten of  
tel. 0541 552966 

Meerdere dagen Voetballen, beeball, djembeé of graffiti 
Activiteiten voor de jeugd van 7–12 jaar.  

Voor de data kijk op de website 
fundamentlosser.nl/sociaal-werk/doen/funlab/ 

5,12,19 & 26 juni Fietstochten voor en door Losser Aanmelden: fietsendoorlosser.nl 
Maandag t/m 
zondag 

Op pad met Clifton, workshop fotograferen 
Incl. de foto’s leren bewerken in Adobe Lighroom. 

Foto Village, Raadhuisplein 6, Losser 053-2034116 
fotovillage.nl, 09.00-17.00 uur, datum in overleg 

Dinsdag t/m  
zaterdag 

Kijkje bij Klompenmakerij Koop 
Voor openingstijden en prijzen zie website; 
klompenmakerijkoop.nl 

Klompenmakerij Koop, Lossersestraat 72, De Lutte 
Reservering (verplicht) via 0541-551267 of per mail 
contact@klompenmakerijkoop.nl   

Dinsdag 22 juni Workshop Smartphone Fotografie 
De wondere wereld van de fotografie, tips & tricks. 

Foto Village, Raadhuisplein 6, Losser, 19.00-21.30 uur  
  

Dinsdag t/m 
zondag 

Uniek Cultuurpark Erve Kraesgenberg 
De sfeer proeven van een boerenerf anno de 17e eeuw. 

Erve Kraesgenberg, Bookholtlaan 25, Losser 
Zaterdag en zondag terras open van 12.00-17.00 uur 

Dinsdag t/m  
zondag 

Natuurleerpad (6 t/m 15 jaar) 
Op pad voor verrassende ontdekkingen. 

Informatie en reservering: Tourist info De Lutte-Losser, 
0541-551160 

Dinsdag t/m  
zondag 

Arrangem. Happen & Trappen/Happen & Stappen 
Een dag lang fietsen of wandelen door een prachtige 
omgeving en lekker eten bij diverse restaurants. 

Informatie en reservering: Tourist info De Lutte-Losser, 
tel. 0541-551160 of kijk op de website 
visitdeluttelosser.nl 

Woensdag t/m 
zondag 

Toern & Smikkeln 
Toer met 4-gangen afhaaldiner, met eigen auto, oldtimer 
of klassieke VW camper bus. 

Reserveren Vintage Ride, Ambachtstraat 6B, De Lutte 
Telefoon 06-11602211 Mail: info@vintageride.nl 
Startpunt; Restaurant Florilympha, Lutterzandweg 16-1 

Woensdag  
2 en 9 juni 

Macro Magic Workshop 
Experimenteren en creëren met smartphone en Lensbaby. 

Foto Village, Raadhuisplein 6, Losser 053-2034116 
info@fotovillage.nl, www.fotovillage.nl/, 10.00-15.00 uur 

Do. t/m za. Bamboo Beach betoveren door de outdoor collectie Frenque Interiors, Nijverheidstr. 11, Losser 10–17 uur 
Donderdag t/m 
zondag 

Bezoek Steenfabriek De Werklust 
Rondleiding, boerengolf of handboogschieten. 

Steenfabriek de Werklust, ingang Smuddeweg, Losser. 
Reservering: steenfabriekdewerklust.nl 12.30-17.00 uur 

Elke donderdag Weekmarkt Centrum Losser, 11.00-17.00 uur 
Elke vrijdag Koopavond Centrum Losser, 17.00-20.00 uur 
Zaterdag 12 juni Workshop Fascinerende Insecten Foto Village, Raadhuisplein 6, Losser, 07.30-10.30 uur 
Zaterdag 26 juni Masterclass; The Secrets of Lightshapers 

Aan het werk met een professioneel model o.b.v. 
topfotograaf en Sony ambassadeur Brendan de Clerq. 

Foto Village, Raadhuisplein 6, Losser, 09.30-16.00 uur 

Zaterdag 26 juni Boerenmarkt 
Heerlijke streekproducten proeven en kopen. 

Centrum Losser, 10.00-16.00 uur 

3 juni, 
10 juni 

Cursus Basisfotografie 
Het betreft vijf bijeenkomsten, er zijn twee startdata. 

Foto Village, Raadhuisplein 6, Losser. Voor meer info en 
alle data: fotovillage.nl/ Telefoon 053 2034116 

6 juni Planten ontdekken in het Arboretum 
Op eigen gelegenheid planten bekijken. 

Arboretum Poortbulten, Lossersestraat 68, De Lutte 
Tussen 10.00-16.00 uur 

14 t/m 20 juni Fietstocht feest in de Pipokeet 5-jarig jubileum 
Deze fiets-wandelroute gaat door het coulisselandschap 
rondom Beuningen, onderweg genieten van een feestelijke 
stop bij een verborgen parel: De Pipokeet in Beuningen. 

Start: Tourist info De Lutte, Plechelmusstraat 14, tel: 
0541-551160, www.visitdeluttelosser.nl 
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VIERINGEN, INTENTIES EN JAARGEBED

MARIABEUKSKE

Zaterdag 19 juni 19:30 uur: Eucharistieviering
Voorganger:  pastor Munsterhuis
Collectant:  C. Loman
Jaargebed:  Johan Broenink
Intenties:  fam. Broenink, vader en moeder Oortman, 
   Jan en Marietje Zanderink-Schopman, 
   ouders Zanderink-Visschedijk, 
   ouders Schopman-Aveskamp, 
   ouders Heerink-Nieuwhuis, Hennie Rikkink, 
   ouders Sanderink-Golbach Harry Booijink vd kerkhof,  
   Jan Kuipers

Zondag 27 juni 9:00 uur:    Communieviering
Voorganger:   pastor Kerkhof-Jonkman
Collectant:  H. Kleisman
Jaargebed:  Herman Rikkink
Intenties:  Sientje Rikkink-Grote Punt en Bennie, Truus Grote Punt, 
   ouders Heerink-Nieuwhuis, Harry Booijink

Zaterdag 3 juli 19:30 uur:  Communieviering
Voorganger  pastor van den Bosch
Collectant  B. Groener
Jaargebed:  Trui Steunebrink, Harry Booijink
Intenties:   Bernard Steunebrink, Harry Booijink

Woensdag 7 juli 8:30 uur: Viering in de kerk
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Met de E-chopper of de E-fatbike. Omgeving verkennen 
met de Uit in Twente e-bike.  

Uit in Twente, Martinusplein 22, Losser  
Bekijk de arrangementen op uitintwente.nl  
Telefoon/Whatsapp 06 19109101 

Dagelijks Huifkartochten met of zonder koetsier 
Onderweg verhalen over de bezienswaardigheden. 

Kijk op de website huifkarverhuur.nl voor meer informatie  
of bel 06 81430178 

Dagelijks Midgetgolfen  
Reserveren is niet nodig; maar vol is vol. 

Florilympha, Lutterzandweg 16, De Lutte 
Het Ros van Twente, Beuningerstraat 20, De Lutte 

Dagelijks Schatgraven in het Lutterzand (6 t/m 12 jaar) 
Op zoek met een tablet en metaaldetector naar de schat 
van het Lutterzand langs 13 paaltjes met een QR-code.  

Reserveren: Tourist info De Lutte-Losser 0541-551160 

Dagelijks Banen zwemmen (vooraf reserveren) Zwembad Brilmansdennen, Bookholtlaan 11, Losser 
Dagelijks Jeu de Boules Informatie en reservering: Tourist info 0541-551160 
Meerdere dagen Coole activiteiten in Twente 

Gevariëerd aanbod met o.a. kanoën, klimbos en abseilen.  
Informatie en reservering: twente.cool/activiteiten of  
tel. 0541 552966 

Meerdere dagen Voetballen, beeball, djembeé of graffiti 
Activiteiten voor de jeugd van 7–12 jaar.  

Voor de data kijk op de website 
fundamentlosser.nl/sociaal-werk/doen/funlab/ 

5,12,19 & 26 juni Fietstochten voor en door Losser Aanmelden: fietsendoorlosser.nl 
Maandag t/m 
zondag 

Op pad met Clifton, workshop fotograferen 
Incl. de foto’s leren bewerken in Adobe Lighroom. 

Foto Village, Raadhuisplein 6, Losser 053-2034116 
fotovillage.nl, 09.00-17.00 uur, datum in overleg 

Dinsdag t/m  
zaterdag 

Kijkje bij Klompenmakerij Koop 
Voor openingstijden en prijzen zie website; 
klompenmakerijkoop.nl 

Klompenmakerij Koop, Lossersestraat 72, De Lutte 
Reservering (verplicht) via 0541-551267 of per mail 
contact@klompenmakerijkoop.nl   

Dinsdag 22 juni Workshop Smartphone Fotografie 
De wondere wereld van de fotografie, tips & tricks. 

Foto Village, Raadhuisplein 6, Losser, 19.00-21.30 uur  
  

Dinsdag t/m 
zondag 

Uniek Cultuurpark Erve Kraesgenberg 
De sfeer proeven van een boerenerf anno de 17e eeuw. 

Erve Kraesgenberg, Bookholtlaan 25, Losser 
Zaterdag en zondag terras open van 12.00-17.00 uur 

Dinsdag t/m  
zondag 

Natuurleerpad (6 t/m 15 jaar) 
Op pad voor verrassende ontdekkingen. 

Informatie en reservering: Tourist info De Lutte-Losser, 
0541-551160 

Dinsdag t/m  
zondag 

Arrangem. Happen & Trappen/Happen & Stappen 
Een dag lang fietsen of wandelen door een prachtige 
omgeving en lekker eten bij diverse restaurants. 

Informatie en reservering: Tourist info De Lutte-Losser, 
tel. 0541-551160 of kijk op de website 
visitdeluttelosser.nl 

Woensdag t/m 
zondag 

Toern & Smikkeln 
Toer met 4-gangen afhaaldiner, met eigen auto, oldtimer 
of klassieke VW camper bus. 

Reserveren Vintage Ride, Ambachtstraat 6B, De Lutte 
Telefoon 06-11602211 Mail: info@vintageride.nl 
Startpunt; Restaurant Florilympha, Lutterzandweg 16-1 

Woensdag  
2 en 9 juni 

Macro Magic Workshop 
Experimenteren en creëren met smartphone en Lensbaby. 

Foto Village, Raadhuisplein 6, Losser 053-2034116 
info@fotovillage.nl, www.fotovillage.nl/, 10.00-15.00 uur 

Do. t/m za. Bamboo Beach betoveren door de outdoor collectie Frenque Interiors, Nijverheidstr. 11, Losser 10–17 uur 
Donderdag t/m 
zondag 

Bezoek Steenfabriek De Werklust 
Rondleiding, boerengolf of handboogschieten. 

Steenfabriek de Werklust, ingang Smuddeweg, Losser. 
Reservering: steenfabriekdewerklust.nl 12.30-17.00 uur 

Elke donderdag Weekmarkt Centrum Losser, 11.00-17.00 uur 
Elke vrijdag Koopavond Centrum Losser, 17.00-20.00 uur 
Zaterdag 12 juni Workshop Fascinerende Insecten Foto Village, Raadhuisplein 6, Losser, 07.30-10.30 uur 
Zaterdag 26 juni Masterclass; The Secrets of Lightshapers 

Aan het werk met een professioneel model o.b.v. 
topfotograaf en Sony ambassadeur Brendan de Clerq. 

Foto Village, Raadhuisplein 6, Losser, 09.30-16.00 uur 

Zaterdag 26 juni Boerenmarkt 
Heerlijke streekproducten proeven en kopen. 

Centrum Losser, 10.00-16.00 uur 

3 juni, 
10 juni 

Cursus Basisfotografie 
Het betreft vijf bijeenkomsten, er zijn twee startdata. 

Foto Village, Raadhuisplein 6, Losser. Voor meer info en 
alle data: fotovillage.nl/ Telefoon 053 2034116 

6 juni Planten ontdekken in het Arboretum 
Op eigen gelegenheid planten bekijken. 

Arboretum Poortbulten, Lossersestraat 68, De Lutte 
Tussen 10.00-16.00 uur 

14 t/m 20 juni Fietstocht feest in de Pipokeet 5-jarig jubileum 
Deze fiets-wandelroute gaat door het coulisselandschap 
rondom Beuningen, onderweg genieten van een feestelijke 
stop bij een verborgen parel: De Pipokeet in Beuningen. 

Start: Tourist info De Lutte, Plechelmusstraat 14, tel: 
0541-551160, www.visitdeluttelosser.nl 
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PASTORPRAAT

Het gewone leven.

Na het wit van Pasen en de Paastijd en het rood van Pinksteren, kleurt het groen 
de liturgische tijd waarin wij ons nu bevinden; de gewone tijd door het jaar. De 
gewone tijd neemt in het kerkelijk jaar de meeste tijd in en het groen - de kleur 
van de groei, van de bestendige hoop, van de rust en van het ritme van de dag  – 
is de overheersende kleur. Het kan immers niet altijd bijzonder en feest zijn! Veel 
mensen verlangen in hun dagelijks leven (weer) naar het gewone leven. Na al 
meer dan een jaar leven in een tijd van pandemie, een tijd die voor veel mensen 
somber en donker gekleurd was, verlangen velen van ons ernaar om elkaar weer 
een hand te kunnen geven, om elkaar weer te kunnen omhelzen. We verlangen 
naar een leven waarin we alle familieleden weer kunnen uitnodigen en gezellig 
naast elkaar kunnen zitten. Waarin we weer ergens naar toe kunnen gaan om 
onze zinnen te verzetten. 
Wie had gedacht dat we zo konden verlangen naar het gewone leven? Laten 
we hopen dat we iets van dat verlangen kunnen vasthouden, iets waarvan we 
misschien niet wisten dat het zo belangrijk voor ons bleek te zijn, dat we in het 
afgelopen jaar (her) ontdekt hebben. Dat we (her) ontdekt hebben hoe bijzonder 
het gewone leven kan zijn. 

José van den Bosch PW 

WIJ GEDENKEN

Agnes Oude Ophuis-Veldhuis werd geboren op 16 juli 1948 in De Lutte in “ ’n 
Köttelhook”.
Tegenwoordig is dat de Belvedereweg. Ze groeide als jongste op in een gezin van 4 
jongens en 6 meisjes. Ze ging in De Lutte naar school en later naar het voortgezet 
onderwijs in Oldenzaal. Toen haar moeder op 46 jarige leeftijd overleed, stopte 
ze met school en nam de huishouding thuis over. Op 22 mei 1971 trouwde ze 
met Bennie Oude Ophuis, KaawksBennie. Ze gingen wonen bij de ouders van 
Bennie aan de Veldweg in Beuningen. Ze werden de trotse ouders van Wanda en 
Ruud. Later kwamen Eric en Annemarie erbij en nog later werden 4 kleindochters 
geboren, waar ze dol op was. Agnes heeft 30 jaar bij Dr, Ovink gewerkt. Hier was 
ze kind aan huis en werd ze zeer gewaardeerd. Ze hield van tuinieren en vooral 
van bloemen. Op dat mooie plekje boven op de bult is het dan ook een ware 
bloemenzee. De laatste jaren was Agnes druk bezig met de “Groene Visite”. 
Ze ging met vrijwilligers van IVN Oldenzaal-Losser e.o.  met een  ''natuurkoffer'' 
op visite bij ouderen die in een zorgcentrum of verpleeghuis wonen. Ook bij 
zorgboerderij Sleiderink gingen ze soms op visite. Dit paste echt bij Agnes. Ze was 
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sociaal en had prachtige droge humor. Ook hebben ze vele vakanties gemaakt. 
Naar Rome, maar o.a. ook naar verre oorden, als Sri Lanka, Nepal en Cuba.In 2011 
kreeg ze haar 1e herseninfarct. Daarna ging haar gezondheid langzamerhand 
achter uit. De laatste jaren werd ze verschillende keren opgenomen in het 
ziekenhuis en het revalidatiecentrum. Telkens vocht ze zich weer terug naar haar 
eigen huis. Daar was ze het liefst, bij Bennie, haar tuin en haar geliefde hond 
Lena. Toen ze de laatste keer naar het ziekenhuis  ging, huilde Lena, het was of 
zij merkte dat het niet langer ging. Het gehuil ging iedereen door merg en been. 
Op Hemelvaartsdag is Agnes in het bijzijn van Bennie en de kinderen overleden. 
Ze zouden 22 mei 50 jaar getrouwd zijn. Het heeft helaas niet zo mogen zijn. Op 
dinsdag 18 mei hebben velen afscheid van haar genomen in haar eigen huis. De 
crematieplechtigheid vond plaats in het crematorium in Oldenzaal op woensdag 
19 mei.   
Wij wensen de fam. Oude Ophuis sterkte toe. 
Werkgroep Avondwake.

WIJ GEDENKEN

Marietje Zanderink- Schopman werd geboren op 30 augustus 1946 aan de 
Hengelerheurneweg in De Lutte. Ze groeide op in een gezin van 7 kinderen.Van 
jongs aan heeft ze hard gewerkt. Eerst in haar ouderlijk huis, op de boerderij, 
later in verschillende werkhuizen en na haar huwelijk op de boerderij aan de 
Beverborgsweg. In 1972 trouwde ze met Jan Zanderink, 
Jan van Olthoes. Marietje was een zorgzame vrouw. Plichtsgetrouw, hardwerkend 
en eenvoudig. Ze had de zorg voor haar schoonouders en voor de kinderen, Ellen, 
Marcel en Arjan. Ze was op en top boerin en tot het laatst toe betrokken bij het bedrijf. 
Tevens het middelpunt op de boerderij. Iedereen was welkom. En ze maakte altijd 
tijd om naar ieders verhaal te luisteren.  Ze hield van gezelligheid en leven om zich 
heen. Als haar kinderen en kleinkinderen er waren, dan was ze gelukkig. Ze was 
trots op de boerderij, hun levenswerk, samen met Jan opgebouwd. Dat het  door 
de kinderen wordt voortgezet, maakte haar erg gelukkig. Ook buitenstaanders 
waren welkom op de boerderij. De zomerkampen van Jong Nederland, werden 
jarenlang op de boerderij gehouden. Ze was dol op haar groentetuin en zorgde 
altijd voor voldoende wintervoorraad. Ze hield ook van tradities, pannenkoeken 
bakken, oliebollen bakken, niets was haar te veel.Marietje was een gelovige 
vrouw en een Maria vereerster. Ze bezocht regelmatig de vieringen in onze kerk. 
En als een van de kleinkinderen misdienaar was, was ze er altijd. Toen de kinderen 
groter werden, ging ze samen met Jan op vakantie.  In gezelschap van zussen, 
schoonzus en zwagers van de fam. Schopman. Hier heeft ze erg van genoten 
en ze was dankbaar dat het mogelijk was.In 2017 overleed haar man Jan. Na 45 
jaar samen, moest ze alleen verder. Dit gaf haar veel verdriet. Elke dag brandde ze 
een kaarsje bij zijn foto.In september vorig jaar kreeg ze het tragische bericht dat 
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ze ongeneeslijk ziek was. Ze heeft zich moedig door deze periode heen geslagen 
en onderging verschillende chemokuren. Ondanks alles was ze blij en dankbaar 
voor de “bonusmaanden”, zoals ze die tijd zelf noemde. In die maanden werd 
er met de kinderen vaak over haar leven gesproken. Vele foto’s werden bekeken 
en anekdotes verteld. Dit was voor iedereen een bijzondere en waardevolle tijd. 
Marietje was tevreden over het leven dat achter haar lag en zou, als het kon, het 
op dezelfde manier weer overdoen. Door de goede zorg van de kinderen en de 
thuiszorg kon ze tot het einde toe thuis blijven. Daar was ze ongetwijfeld zeer 
dankbaar voor. De laatste maanden kwamen er steeds weer tegenslagen en ze 
had veel pijn. Totdat het niet meer ging. Op 18 mei 2021 heeft ze de strijd moeten 
opgeven. 
Op 2e Pinksterdag hebben velen afscheid van haar genomen op haar geliefde 
boerderij. Na de uitvaartviering in onze kerk is Marietje op 25 mei door familie, 
buren en vrienden begeleid naar haar laatste rustplaats bij haar man Jan op het 
parochiekerkhof.                                                                                                  
Wij wensen de familie Zanderink veel sterkte toe voor de komende tijd. 

GEVRAAGD

Enkele vrijwilligers voor het ophalen van het oud papier in het buitengebied van 
Beuningen. 
De werkzaamheden worden eens in de vijf weken op een zaterdagochtend 
uitgevoerd. Gemiddelde tijdsduur is 1.5 uur. 
Wij zoeken vrijwilligers, die het oud papier, dat door de bewoners aan de straat is 
klaargezet, op de wagen te pakken. 
De opbrengst van het oud papier komt, grotendeels, ten goede van de jongeren 
van Beuningen. 
Wie wil ons oud-papier-team komen versterken? 
Info: Stichting van Burgstedenfonds 
Erna Olde Dubbelink 06-34560420 
Jan Oude Nijeweme 06-81842819 
Hans Oortman  06-14037486 
 



17

MOGELIJKHEDEN KERKELIJK AFSCHEID

Sinds de coronapandemie hebben zich nogal wat beperkingen opgedaan bij 
het laatste afscheid. Als parochie hebben wij de richtlijnen van de overheid 
opgevolgd, maar tevens gezocht naar mogelijkheden om binnen de aangegeven 
grenzen, zorg te dragen voor een zo goed mogelijk afscheid en begeleiding van 
de nabestaanden. Dit heeft geresulteerd in uitbreiding van de mogelijkheden voor 
een kerkelijk afscheid. Graag stellen wij u op de hoogte van deze mogelijkheden 
waaruit de familie een keuze kan maken bij een kerkelijk afscheid. 

Avondwake, afscheidsviering, uitvaart of crematie: 
Nog altijd bestaan de mogelijkheden voor een Avondwake, de volgende dag 
gevolgd door een begrafenis of crematie. Men kan ook kiezen voor alleen 
een viering op de dag van de begrafenis of crematie. Ook kan er op de avond 
voorafgaand aan de begrafenis of crematie een afscheidsviering worden 
gehouden in onze kerken. 

Kerkelijke viering in Aula of Crematorium: 
De pastores en parochieel voorgangers zijn vanzelfsprekend bereid om een 
kerkelijke viering met de uitvaartrituelen te verzorgen op verzoek van de familie 
in het crematorium of aula. Dit zal dan altijd een Dienst zijn van Woord en Gebed.
 
Kerkelijk ritueel op de begraafplaats: 
Mocht men louter kiezen voor een begrafenis op het kerkhof, dan zijn ook het 
pastoraal team en de parochieel voorgangers hiervoor beschikbaar.   
 
Kerkelijk ritueel na condoleren in de kerk: 
Omdat men maar een zeer klein aantal mensen kon uitnodigen sinds de 
coronapandemie, is het condoleren in de kerk (of thuis) voorafgaand aan het 
afscheid de volgende dag, een steeds vaker voorkomend gebruik geworden. 
Wanneer er de volgende dag geen kerkelijke viering is, kan dit condoleren na 
afloop prima afgesloten worden met een korte dienst waarin de absoute is 
opgenomen. Ook kan een koor gevraagd worden dan enkele liederen te zingen.  
 
Als parochie bieden wij u diverse mogelijkheden om het afscheid te verbinden 
met kerkelijke rituelen, ook al vindt het afscheid niet plaats in het kerkgebouw. 
Graag denkt het pastoraal team mee met de vragen en wensen van de familie, 
mits deze vallen binnen de mogelijkheden die zij als kerk kan bieden. U kunt 
hiervoor altijd contact opnemen met de pastores. 
Samen hopen wij een passend en zo goed mogelijk afscheid te kunnen verzorgen 
voor uw dierbare. 
 
Pastoraal Team Lumen Christi.       
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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, 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

MEDITATIEVE WANDELING

Meditatieve woensdagavond wandeling vanuit de Stiftskerk te Weerselo Op 
woensdagavond 7 juli vindt weer een meditatieve wandeling plaats in Noordoost-
Twente. Nu vanuit de Stiftskerk Weerselo met als thema: ‘Los van Corona’ 
Woensdagavond om 18.30 uur verzamelen de wandelaars zich voor de Stiftskerk 
te Weerselo
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Tuinonderhoud
Snoeiwerkzaamheden

Tuinaanleg
Grondwerk  •  Bestrating  •  Beplanting

06 12 03 14 24

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


