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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 23 juli uw stuk naar 
onderstaand mailadres:
dorpsbladbeuningen@gmail.com 

Parochiële berichten:
Kopij inleveren voor: 22 juli
Email: beuningen@lumenchristi.nl
Redactieadres:    Trudy Oude Nijeweme: 0541-353568

Marja Beld: 06-20528901

CORRESPONDENTIE
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17  - Oud papier

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

DORPSBLADBEUNINGEN@GMAIL.COM

KALENDER

COLLECTE EPILEPSIEFONDS

ONLINE COLLECTEBUS MAAG LEVER DARM STICHTING

In de week van 7 t/m 12 Juni was de collecte voor het Epilepsiefonds.
De opbrengst hiervan was €2341.52 waarvan €1972,09 in de Lutte en €369,53 
in Beuningen. Wij willen u bedanken voor uw gift en tevens bedanken we alle 
collectanten voor hun inzet.

Er is een online collectebus aangemaakt voor de Maag Lever Darm Stichting. 
Heb je nog niet gedoneerd dan kan dat nog. 
Hiermee willen we geld ophalen voor meer onderzoek voor het sneller opsporen 
en de behandeling van spijsverteringsziekten. Help jij mee via een donatie in de  
online collectebus? 
Alvast bedankt!
Link naar de online collectebus:
h t t p s : // c o l l e c t e b u s . m l d s . n l / m i r a n d a - n o l t e n - w e s t e r h o f ? u t m _
source=digicollect&utm_medium=whatsapp&utm_campaign=maag-lever-darm-
stichting
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DORPSRAAD ZOEKT NIEUWE LEDEN
Dag inwoners van Beuningen,
De Dorpsraad Beuningen is een klankbord voor de bewoners Beuningen 
en komt op voor de collectieve belangen van het mooie Beuningen bij onder 
meer de gemeente Losser. Gevraagd en ongevraagd geven wij advies aan het 
gemeentebestuur en andere instanties. De Dorpsraad is een onafhankelijke partij 
zonder politieke belangen en fungeert als schakel tussen burger en gemeente.

De Dorpsraad wilt de inwoners stimuleren, activeren en faciliteren bij acties 
die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en veiligheid van ons dorp. De 
Dorpsraad zet zich in voor jong en oud en voor grote en kleine zaken.
Onlangs zijn enkele leden van de dorpsraad gestopt met hun activiteiten binnen 
de dorpsraad. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe, betrokken dorpsgenoten om 
de huidige club te versterken.

De onderwerpen die nu onder andere spelen zijn:
 - Woningbouw;
 - Dorpshuis;
 - Revitalisering Dorpskern
 - Werkgroepen Boeiend Beuningen;
 - Energietransitie;
 - De openbare ruimte;
 - De toeristische voorzieningen;
 - Buitengebied.

Lijkt jou dit misschien wat en wil je eens kijken of dit wat voor jou is? Neem dan 
contact op met één van de leden. Op www.dorpsraadbeuningen.nl vind je ook 
onze contactgegevens. Schroom niet om ons te mailen, bellen, appen!
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NIEUW TOERISTISCH MAGAZINE TOURIST INFO DE LUTTE-LOSSER

Tourist info De Lutte-Losser heeft een nieuw 
verfrissend magazine uitgebracht: “Ontdek de 
Schatkamer van Twente”. Met het magazine krijgen 
de toeristen een totaaloverzicht van de recreatieve 
mogelijkheden in de gemeente Losser.
Je kan zien en lezen dat er voor een verblijf in 
de Schatkamer van Twente voor een dag, een 
weekend of langer, er genoeg te doen is. In het 
boekwerk staat naast de toeristische informatie 
ook interviews met ondernemers, ambassadeurs 
uit de gemeente en een wandel & fietsroute.

Veel te vertellen
Elke Roolvink van Tourist info De Lutte-Losser 
vertelt: “Met dit magazine bieden we een overzicht 
van de recreatieve mogelijkheden in de gemeente 
Losser. Laat dit magazine jouw gids zijn, met 
handige tips over hoe je dit gebied zelf kunt ervaren 
en ontdekken hoe uniek het hier is! Heel veel plezier 
in de Schatkamer van Twente! Een naslagwerk voor zowel toerist als inwoner. We 
hebben er bewust voor gekozen om het toeristisch magazine in eigen beheer uit te 
geven omdat we het in deze tijd niet gepast vinden om toeristische ondernemers 
te benaderen voor een advertentie. Voor een volgende editie hopen we weer een 
beroep op ze te kunnen doen”.

Afhalen
Het blad telt 48 pagina’s en wordt op tal van recreatieve- en horeca locaties in 
de gemeente gratis aangeboden en uiteraard ook af te halen bij de Tourist info 
locaties in De Lutte (Erve Boerrigter), Losser (bij Uit in Twente aan het Martinusplein 
22) en in Beuningen (in restaurant ’t Sterrebos). Ook is het magazine online te 
bekijken via: www.visitdeluttelosser.nl en via onze webshop te bestellen.
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MARKEGRENS VAN BEUNINGEN
Wanneer de eerste 
bewoners zich vestigden 
in de omgeving van 
Beuningen is niet bekend 
maar wel zijn op diverse 
plaatsen urnen, aardewerk 
en zelfs stenen bijlen 
gevonden die dateren uit de 
zgn. steen- en ijzertijd. Dat 
is ver vóór de geboorte van 
Christus; het begin van onze 
jaartelling.
De eerste bewoners waren 
rondtrekkende jagers maar 
later gingen die het land 
bewerken en zich vestigen en zó 
ontstonden de eerste boeren-erven. 
Deze bewoners hadden uiteraard alle 
belang bij een vreedzaam samenleven 
met de buren ( “noabers”) en zó 
ontstonden er buurtschappen 
ofwel boerschappen met zgn. 
“gewaarde”erven.
Dat waren de boeren/erven die naast 
het bezit van hun erf ook stemrecht 
hadden en meebeslisten op het 
gemeenschappelijk bezit van de 
omringende grond: de zgn.
markegrond !
De grenzen van deze markegronden 
zijn later in oude geschriften wel 
vastgelegd en ook het beheer ervan 
in de zgn. markeboeken. Enkele jaren 
geleden zijn de oude markeboeken van 
De Lutte, Berghuizen en Beuningen 
opnieuw uitgegeven in begrijpelijke 
Nederlandse taal en bij de historische 
vereniging De Dree Marken is hierover 
het nodige terug te vinden voor 
belangstellenden.
Lange tijd waren deze marken 

vrij zelfstandige (bestuurs)
gemeenschappen maar bij de komst 
van Napoleon veranderde dat drastisch. 
Alle marken werden opgeheven en 
samengevoegd tot gemeenten en zó 
ontstond de gemeente Losser uit de 
marken Beuningen, De Lutte, Losser en 
Berghuizen.
Ook werden de gemeenschappelijke 
markegronden verdeeld c.q. verkocht 
en werd het kadaster ingevoerd. De 
totstandkoming hiervan duurde vele 
jaren want er moest veel worden 
ingemeten door de landmeesters 
maar rond 1832 waren de eerste 
kadasterkaarten in ons gebied klaar.
Bij het inmeten van deze nieuwe 
grenzen werd veelal gebruik gemaakt 
van de oude markegrenzen.
De werkgroep grensstenen van 
de historische vereniging De Dree 
Marken is al enkele jaren bezig met 
het opsporen van de markestenen 
die in het verleden lagen op de 
grenzen van de oude marken De Lutte 
en Berghuizen. Vorig jaar zijn we 
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Wit betekent: steen verdwenen, nog geen vervangende steen geplaatst, rood: 
steen verdwenen, vervangende steen geplaatst, paars: originele steen aanwezig.

begonnen met het opsporen en het proberen zo veel mogelijk in kaart te brengen 
van de oude markegrens van Beuningen.
De marke Beuningen grensde destijds aan de marken De Lutte, Volthe en 
Denekamp (zie kaartje) .
Door ruilverkavelingen, ontginningen en dergelijke zijn vele grensstenen in 
de loop der jaren verdwenen maar toch hebben we nog een aantal “”originele” 
stenen, d.w.z. grote zwerfstenen die in het verre verleden met de ijstijd zijn 
meegekomen naar ons Twentse landschap.

Zó werd in het verlengde van deVeldweg in het bosgebied achter de “pipowagen” 
zo’n oude grenssteen/veldkei weer ontdekt en ook nabij de Lutterzandweg. Waar 
de originele stenen zijn verdwenen wil de werkgroep “nieuwe” veldkeien (replica’s) 
neer leggen en bij alle stenen komen kleine infobordjes, zodat iedereen kan zien 
waar vroeger de markegrens heeft gelopen.
De werkgroep is nog op zoek naar enkele grote zwerfstenen en medewerking 
om deze te leggen aan b.v. de Voortmansweg, Beverborgsweg en de Holtweg 
omdat de originele stenen daar zijn verdwenen. Wie kan ons helpen om de oude 
markegrenzen van Beuningen het komende jaar weer beter in beeld te krijgen?

Tonnie Bekke (coördinator werkgroep grensstenen DDM) 
Tel 0541-551538 
Email: tonnie@bekke.nl
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EEN BELANGRIJK GELUID VOOR BEUNINGEN

BOEIEND BEUNINGEN AVOND

Voor het dorp Beuningen is het natuurlijk van groot belang dat wij van ons laten 
horen bij de gemeente Losser; nu en in de toekomst. Dit doen we bijvoorbeeld 
via een politieke partij zoals ikzelf ook heb gedaan de laatste jaren. Daar heb 
ik gemerkt dat zo’n geluid van groot belang is om Beuningen altijd op de kaart 
te houden als er belangrijke beslissingen moeten worden gemaakt. Het zou 
geweldig zijn als we dat geluid bij de gemeente kunnen behouden, hoe meer hoe 
beter!
Noodgedwongen moet ik stoppen met mijn taken bij Burgerforum en uiteraard 
vind ik dat heel erg jammer. Het zou mooi zijn als een Beuninger dit van mij kan 
overnemen. Belangrijk zijn voor het dorp en daarbij de hulp krijgen van een mooi 
team klinkt niet verkeerd toch?!
Als je interesse hebt laat het mij dan weten via: wouter.hoonberg@live.nl

Groeten Wouter Hoonberg

Op 14 juni is een Boeiend Beuningen avond geweest. De vorige was 16 maanden 
geleden! Om reden van de Corona maatregelen, waren alleen de trekkers van 
de verschillende projecten aanwezig. Ook vanuit de gemeente waren enkele 
afgevaardigden, waaronder wethouder Jaimi van Essen.
Er zijn projecten die redelijk veel werk verzet hebben. Andere die volledig stil 
zijn komen te liggen. Niet vreemd, omdat veel van dit soort vrijwilligerswerk 
afstemming nodig heeft of in gezamenlijkheid moet worden uitgevoerd.
We hebben gemerkt dat alle projecten weer bezig zijn met de toekomst. Het 
gevoel dat blijft is dat velen gemotiveerd zijn om er weer iets van te maken.
De projecten zullen de komende periode van zich laten horen in het klokhoes. 
Sommige al voor de vakantie. Andere zullen eerst de vakantie periode afwachten.
Voor de Boeiend Beuningen avonden is besloten om deze na de vakantie weer 
voort te zetten. Elke twee maanden zal een werkavond georganiseerd worden, 
waar we elkaar informeren over de voortgang van projecten en elkaar verder 
helpen.
Mocht je graag mee willen helpen aan één van de projecten, neem dan contact 
op met iemand van het project of kom op een Boeiend Beuningen avond vanaf 
september. Je bent van harte welkom. Samen werken aan de verfraaiing van ons 
dorp. Hoe mooi kan het zijn. We hebben lang genoeg thuis moeten zitten.

Prettige vakantie namens Boeiend Beuningen,
Gerrit Brouwer
Benny ten Dam
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Zin om lekker intensief te bewegen in de buitenlucht met een gezellige groep 
dames? Net zoveel calorieën te verbranden als met joggen en ondertussen te 
genieten van de mooie omgeving van Beuningen? Dan is powerwalking misschien 
wel iets voor jou! 

Sinds kort doe ik mee met de lessen powerwalking in Beuningen en Denekamp 
met Marisca Steur. Geen rustig wandelingetje maar echt intensief bewegen. We 
lopen een uur lang in een stevig tempo met onderweg allerlei oefeningen. Dankzij 
de ervaring, deskundigheid en kennis van Marisca leren we lopen in de juiste 
houding. Ook leert ze ons de juiste ademhalingstechniek, hoe we oefeningen op 
de juiste manier uitvoeren en ze vertelt ons ondertussen van alles over voeding 
en een gezonde leefstijl. 

Lesdagen en tijden 
Maandag 19.00 uur, start parkeerplaats Dorper Esch Denekamp 
Woensdag 09.00 uur, start parkeerplaats Café Sterrebos Beuningen 
Woensdag 19.00 uur, start parkeerplaats Dorper Esch Denekamp
Vrijdag 19.00 uur (om de week), start parkeerplaats Café Sterrebos Beuningen 

Wil je ook lachend en met plezier afslanken, meer energie krijgen en fitter worden? 
Wil je een stap zetten naar een gezonder leven? Dan is dit precies wat jij zoekt!

Lijkt het je wat? Meld je dan aan voor 
een gratis proefles via:
www.powerwalkingclub.com/locatie/
denekamp-beuningen/

Of via:
Powerwalkingclub Denekamp-
Beuningen op Facebook 

Hopelijk tot snel! 

WENDY'S WEETJES
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De afgelopen 3 jaar hebben we 
weinig zichtbaar kunnen maken 
wat betreft ons doel: Beuningen 
een fysieke opwaardering geven 
zodat dit een stevige impuls aan de 
leefbaarheid geeft en de dorpskern 
nog aantrekkelijker voor inwoners en 
bezoekers maakt.
Een dorpshart is meer dan een plek 
waar wegen, horeca en middenstand 
samenkomen. Een dorpshart is een 
plek van ontspannen, van ontmoeten 
en verbinden. Door het dorpshart van 
Beuningen te revitaliseren wordt het 
centrum toekomstbestendig. Dat komt 
uiteindelijk de hele gemeenschap ten 
goede.
Door middel van pitstop projecten 
van de gemeente zullen onderdelen 
van het revitaliseringsplan eerder dan 
2022 in ontwikkeling kunnen worden 
genomen. Dit ook om onze ambities 
hierin te kunnen versnellen.
Wij als projectgroep hebben in 
samenspraak met de dorpsraad, 
Gerrit Nijenhuis en Peter Bosman van 
de gemeente Losser reeds meerdere 
alternatieven geschetst van diverse 
infrastructurele knelpunten en beraden 
ons hierover.
Beuningen zal grotendeels op de 
schop gaan de aankomende jaren: 

denk aan de aanleg van glasvezel, 
verkeersveiligheid, betere infiltratie en 
verdeling van het regenwater. Verder 
zal de  bestrating, de verlichting, 
riolering en de groenvoorziening op 
bepaalde plekken geheel worden 
vernieuwd. Ook zal er worden 
gekeken in hoeverre de benodigde 
infrastructuur voor “aardgasvrij” kan 
worden meegenomen.
De ontwerpplannen worden door de 
gemeente ontwikkeld met inbreng 
van de bewoners. Een en ander vindt 
plaats via straatvertegenwoordigers. 
Zij zijn het aanspreekpunt en de 
sparring-partner van de straat/ wijk. 
Ook d.m.v. een enquête komen we 
achter de wensen van de straat/
wijk waar de revitalisering plaats zal 
vinden. Vanuit de werkgroep zullen 
wij aansluiten om de rode draad 
m.b.t. het aangezicht van Beuningen 
te borgen. Bijv. het toepassen van 
dezelfde straatverlichting in het gehele 
dorp.
De werkzaamheden worden gefaseerd 
uitgevoerd, zodat niet overal gelijktijdig 
wordt gewerkt.
Naar verwachting lopen de 
werkzaamheden door tot eind 2024.
De gemeente start eind van dit 
jaar/begin volgend jaar met de 

STAND VAN ZAKEN REVITALISERING VAN DE DORPSKERN
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Pastoor Bolscherstraat, de andere 
straten (Broeninkskamp, Oude Dijk, 
Lomanskamp en Beuningerstraat)
zullen dan volgen.
In een volgend bericht zullen we hier 
specifieker op ingaan.
We vinden het belangrijk om u hierover 
te informeren zodat u uw mening ook 
weergeeft op het enquête formulier 
wat u in de bus krijgt. We vinden het 
belangrijk dat er voldoende draagvlak 
is in de omgeving/ wijk voor de 
verschillende initiatieven.
Waar mogelijk sluiten wij aan bij de 
andere werkgroepen die Beuningen 
heeft om elkaar teinformeren.
Het eerste project van deze 
revitalisering zal zichtbaar worden 

binnen enkele weken. Namelijk het 
plaatsen van nieuwe speeltoestellen, 
picknickbankje en groenvoorzieningen 
op de Lomanskamp.
Op de plek waar nu al enkele 
speeltoestellen en een bankje staan.
Zodoende kunnen met name (de 
jongste) kinderen ook fijn spelen in ons 
dorp.
Het ontwerp van deze speelplaats 
is in goed overleg tussen bewoners, 
projectgroep en gemeente totstand 
gekomen.
Hartelijke groet,
Namens de werkgroep,
Lisa Oude Nijeweme, Paul Nolten, 
Bertie Groener en Laura Nolten

De praktijk en apotheek zijn wegens vakantie gesloten vanaf maandag 2 
augustus tot en met vrijdag 20 augustus 2021.
In deze periode kunt u tijdens kantooruren de dienstdoende huisarts bereiken via 
het reguliere praktijk telefoonnummer 0541-551355. U wordt verbonden met een 
antwoordapparaat met keuzemenu van waaruit u zich kan laten doorverbinden. 
Luister de gehele tekst af. 
Voor spoedeisende zorg op werkdagen na 17:00 uur en in het weekend kunt u 
bellen met de huisartsenpost in Hengelo via telefoonnummer 088-5551155.

Uitbreiding team Huisartsenpraktijk en Apotheek De Lutte
In de huisartsenpraktijk is per april dit jaar een verpleegkundig specialist 
werkzaam: Ellen Booijink. Haar aandachtsgebied is o.a. ouderenzorg. Een 
verpleegkundig specialist is een zelfstandig beroepsbeoefenaar; bijvoorbeeld 
voor het stellen van diagnose, verrichten van onderzoek en voor het opstellen 
van een behandelplan. Dit doet ze in nauwe samenwerking met de huisartsen 
Brandenburg en Elferink, maar ook wijkverpleegkundigen en casemanagers 
dementie zijn overlegpartners.
Ze legt huisbezoeken af om de ouderenzorg in de praktijk te optimaliseren. We 
zijn verheugd met deze uitbreiding van het team. De ouderenzorg komt hiermee 
onder optimale aandacht en de werkdruk wordt beter verdeeld in de praktijk. "

MEDEDELING DR. BRANDENBURG
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Kroezeboom

Scan de code

Boerderijbezoek

Mooie Mediteren bij de Kroezeboom 
Via een smal fietspaadje 
kom je bij deze eeuwenoude 
boom.  
Landgoed Herinckhave is 
een idyllische plek waar alle 
elementen bij elkaar komen. 
Rust en ruimte. Binnenkort 
opent de tuinderij van  
Herinckhave. 
Een verborgen pareltje. 

Boerderijwinkel 
Iedere zaterdag van 09.30 tot 16.00 
uur is het boerenwinkeltje geopend.  
 
gRundvlees van eigen runderen, 
gAardbeien [Manderveense aardbei[, 
gEieren [hedevelds bioei] 
gTwentewijn [Wijngaard Hof van Twente] 
gZuivelproducten [Ons Boernerf] 
gAardappelen [Bruinehaar] 
gAsperges [Natuurlijk Mander] 
gUien, appels, appelsap [Oald Bleank] 
gIjs [IJskuip]  
                       https://lenfertsbeef.nl/ 

Groot TwentschMaisdoolhof 
Iederjaar een nieuwe route met natuurlijk 
nieuwe opdrachten. Voor jong en oud! 
  Twentsche Bloemenpluktuin 
Nog eventjes geduld en je zult beloond 
worden met de mooiste bloemen. Kom zelf je 
eigen prachtige bos plukken. 
 
 
 Speeltuin 
Trekkerbaan, trampolines en een zandbak. 
En natuurlijk een lekker fris drankje  met 
lekkers of een ijsje erbij. 
 
In de zomervakantie van 9.00-18.00 uur 
https://groottwentschmaisdoolhof.nl/

Boerenuitje in TWENTE, voor jong en oud 
 
 Boerenuitje 

Loeren bij de  
Boeren 

Oldenzaalseweg t.h.v. nr. 129 Fleringen
44

81
l

45
l

74
l

Wandelen over fietsknooppunten in Fleringen 

11,7 KM

Herinckhave

WIN !!!
Leuk 

pakketje*

* Stuur een mooie foto in en win een pakketje 

Fleringen
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Onlangs heeft de dorpsraad haar zienswijze op de Woonvisie 2021-2031 
van de gemeente Losser ingediend. Deze hebben we ook in Editie 6 van ‘t 
Klokhoes gezet. Op 29 juni heeft de gemeenteraad uitvoerig gesproken over de 
nieuwe woonvisie. Door alle partijen is veel aandacht besteed aan de situatie 
van Beuningen. Het raadslid van D66 zei zelfs dat als Beuningen voor elke keer 
dat het deze avond genoemd werd een extra woning mocht bouwen een dorp 
zou ontstaan tot aan Noord Deurningen. Door vrijwel alle partijen is nadrukkelijk 
gepleit voor extra bouwmogelijkheden voor Beuningen. Op dinsdag 6 juli vindt de 
definitieve besluitvorming plaats in de gemeenteraad.

Intussen zit de dorpsraad niet stil. Wij proberen in overleg met de gemeente aan 
de Beuningerstraat een startershof voor jongeren te realiseren. De grond daar 
hoort bij Landgoed Singraven en daarom hebben we de eigenaar, de Stichting 
Edwina van Heek, benaderd, die daar zelf een paar knooperven wil neerzetten. 
Na enkele malen overleg bleek er echter geen vooruitgang te worden geboekt, 
terwijl wij menen een goed voorstel te hebben dat ook voor hen voordelen biedt. 
Daarom hebben we op 17 juni j.l. onderstaande brief gestuurd aan het Bestuur van 
de Stichting Edwina van Heek. Helaas hebben we daarop (nog) geen antwoord 
ontvangen.

Betreft: Woningbouwproject voor starters en knooperf in Beuningen

Geacht bestuur,

In 2015 heeft een werkgroep van de Dorpsraad Beuningen een serieuze poging 
gedaan om aan de Beuningerstraat richting erve de Slinge een woningbouwproject 
voor starters van de grond te krijgen.
Dit was een van de twee plekken die in de structuurvisie van Losser was aangegeven 
als mogelijke bouwlocatie. De andere locatie was Lomanskamp 2.
Door de werkgroep is toen een plan opgesteld dat voor alle partijen aantrekkelijk 
zou kunnen zijn. Helaas lukte het niet om hiervoor medewerking te krijgen van 
uw stichting. Uw stichting gaf aan te vrezen dat dit project ten koste zou gaan 
van de eigen plannen betreffende de knooperven. Er viel enkel te praten over een 
mogelijke opzet in erfpachtvorm. Daarvoor was in het dorp geen belangstelling en 
dit plan is dan ook niet verder uitgewerkt.

WOONVISIE EN JONGERENHUISVESTING
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Inmiddels zijn we zes jaar verder. Op de Lomanskamp 2 wordt eindelijk volop 
gebouwd en zijn alle bouwpercelen verkocht. Helaas is dit bestemmingsplan voor 
starters te duur geworden. Er is dan ook nog steeds een dringende behoefte aan 
starterswoningen.
Uw stichting is op dit moment bezig met de realisatie van knooperven in de gemeente 
Dinkelland en wil naar we vernomen hebben op korte termijn een verandering van 
bestemmingsplan indienen bij de gemeente Losser voor de realisatie van een 
tweetal knooperven in Beuningen. Het te veranderen bestemmingsplan moet echter 
nog wel goed gekeurd worden door de gemeenteraad. Aan de open plek aan de 
Beuningerstraat richting erve de Slinge zijn twee erfwoningen met schuur gepland. 
Zeer prijzige woningen niet afgestemd op de eigen Beuninger woningbehoefte 
en zeker geen starterswoningen. In Beuningen leeft het gevoel dat bij realisatie 
potentiële bouwmogelijkheden aan het dorp worden ontnomen ten gunste van 
enkele “gefortuneerde” mensen van elders. Er is dan ook forse weerstand tegen dit 
plan. De beoogde plek is een van de weinige inbreidingslocaties van het dorp. Het 
zou zeer jammer zijn als deze mogelijke bouwplek, die uitermate geschikt is voor 
starters, hierdoor verloren gaat. De Dorpsraad zag en ziet echter een mogelijkheid 
voor een andere invulling, interessant voor alle partijen.

-Verplaats het knooperf naar de bosrand van het Sterrebos, aan dezelfde kant  
van de laan als boerderij “de Slinge” van de familie Ijland. Deze ligging aan de 
bosrand is voor de toekomstige bewoners aantrekkelijker dan de voorgestelde 
plek aan de rand van het dorp en zal dan voor uw stichting ook zeker niet ten 
nadele gaan van de verkoopbaarheid.

- Benut de strook grond van circa 0,4 ha langs de Beuningerstraat voor   
de bouw van een Startershof met circa 10 woningen voor jongeren.   
Doordat alle nutsvoorzieningen reeds bij de Beuningerstraat aanwezig   
zijn zal het bouwrijp maken relatief weinig kosten met zich meebrengen.

Volgens de Dorpsraad zou dit een mooi samenwerkingsproject kunnen zijn van 
de Stichting Edwina van Heek en een groep van belanghebbende jongeren uit 
Beuningen met ondersteuning van de Dorpsraad en de gemeente Losser.
Samen zou een bestemmingsplanwijziging ingediend kunnen worden bij de 
gemeente voor de realisatie van de knooperven en de Startershof. De knooperven 
zoals voorzien in erfpacht. De bouwpercelen voor starterswoningen in eigendom. 
Geen grote kavels, geen grote woningen. Levensloopbestendige woningen die in 
de toekomst ook geschikt zijn voor ouderen die kleiner willen gaan wonen.
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Volgens ons zou dit gezamenlijke project de Stichting niet alleen veel goodwill 
opleveren maar ook een fors bedrag voor te verkopen grond waarmee een veelvoud 
aan compenserende grond kan worden aangekocht.
Het voorgestelde plan komt zowel ten goede aan de leefbaarheid van het dorp 
Beuningen als aan de levensvatbaarheid van het landgoed Singraven.
Wethouder Harry Nijhuis van de gemeente Losser zag evenals enkele politieke 
partijen een duidelijke win-win voor alle betrokkenen en hij heeft het voorstel bij 
uw Stichting ingebracht en een overleg gecreëerd met vertegenwoordigers van de 
Stichting, de Dorpsraad en de KPJ Beuningen.
Dit gesprek vond plaats op donderdag 27 mei.
Helaas was uw bestuur zelf niet aanwezig maar werd de Stichting vertegenwoordigd 
door de rentmeester en twee medewerkers van BOEi bv.

Tijdens het gesprek werd door hen aangegeven dat de Stichting niet wil 
meewerken aan dit plan. De Stichting verkoopt uit principe geen grond zo gaf 
men aan. Ook heeft men naar men zegt 18 jaar gewerkt aan de voorbereiding 
van de knooperven en verwacht men grote problemen als deze verplaatst moeten 
worden. Wel wilde men de grond in erfpacht aan de jongeren uitgeven. Dat ook 
in deze situatie het knooperf verplaats moest worden was dan blijkbaar geen 
probleem meer.
De lage hypotheekrente voor 30 jaar vast en de in verhouding daarmee hoge 
erfpachtscanon, die ook nog geïndexeerd is, maakt erfpacht nog minder interessant 
voor jongeren dan in 2015.

Wij hebben veel waardering voor de werkzaamheden van uw Stichting voor 
het behoud van het Landgoed Singraven. Voor ons als Dorpsraad is het echter 
onbegrijpelijk dat, zoals we tijdens het overleg begrepen hebben, uw ideële 
Stichting niet wil meewerken aan het door ons voorgestelde plan. U doet volgens 
ons niet alleen het dorp Beuningen tekort, maar ook het Landgoed Singraven dat 
ook van het voorgestelde plan financieel aanzienlijk beter zou kunnen worden. Het 
is voor ons onbegrijpelijk.

Misschien kunt u als bestuur van de Stichting dit zelf wel uitleggen aan de inwoners 
van Beuningen en aan de gemeenteraad. Immers voordat de knooperven in 
Beuningen gerealiseerd kunnen worden moet de gemeenteraad nog wel akkoord 
gaan met een bestemmingsplanwijziging. De gemeenteraad heeft en zal daarbij 
niet alleen rekening houden met de belangen van de Stichting Edwina van Heek, 
maar ook met de belangen van de inwoners van Beuningen.



17

Een reactie op korte termijn wordt zeer op prijs gesteld. Dit met name ook omdat 
verschillende inwoners en de pers al naar de situatie gevraagd hebben. We hebben 
tot nu toe gezegd dat er nog geen definitief besluit is genomen.
Als Dorpsraad geloven we nog steeds in samenwerking en een goede 
gemeenschappelijke toekomst. We zien ook nog een goede mogelijkheid om in 
plaats van verkoop door de Stichting te komen tot uitruil van grond met de Stichting.
In de onderstaande schets zijn de beschreven locaties aangegeven.
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“OUD” FILM-MATERIAAL DORPSGEBEUREN BEUNINGEN
Onlangs is de dorpsraad benaderd vanwege dat er mooi film-materiaal van 
gebeurtenissen uit ons dorp van de jaren 80-90 is. Dit lijkt ons aanleiding om de 
volgende oproep te doen aan iedereen, want:
Hoe mooi zou het zijn als er film-materiaal van gebeurtenissen uit ons dorp 
gebundeld gaan worden. Wellicht is er vroeger bij bijv. gebeurtenissen als pasen, 
carnaval, dorpsfeest of iets anders, iemand geweest die gefilmd heeft, en deze 
beelden in een oude doos bewaard heeft!?
Weet jij iemand of heb jij oud film-materiaal van vroeger, dat nog niet gedigitaliseerd 
is, of juist wel. En wil je dit beschikbaar stellen voor anderen? Laat het ons dan 
weten!
De volgende vraag luidt dan ook: ben jij of ken jij iemand die oud film-materiaal 
kan gaan digitaliseren en bundelen?
Je kunt ons benaderen via info@dorpsraadbeuningen.nl of via een van ons 
persoonlijk, kijk daarvoor op onze site www.dorpsraadbeuningen.nl onder; ‘over 
ons’.

Landgoed Austie,1982
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VIERINGEN, INTENTIES EN JAARGEBED

MARIABEUKSKE

Zondag 11 juli 09:00 uur: Eucharistieviering
Voorganger:  pastor Munsterhuis
Collectant:  H. Rolink
Jaargebed:  Hendrik Engbers
Intenties:  Marie Engbers, ouders Sanderink-Golbach, 
   Harry Booijink.

Zaterdag 17 juli 19:30 uur:    Communieviering
Voorganger:   pastor van Vilsteren
Collectant:  G. Smellink
Jaargebed:  Hendrika Zanderink-Visschedijk,
   ouders Oude Nijeweme-Sleiderink.
Intenties:  Harry Booijink

Zondag 25 juli 09:00 uur:  Gebedsviering
Collectant  A. Sanderink
Jaargebed:  Gerard Smellink, Marie Ensink op Reimer-Roesthuis.
Intenties:   Antoon Ensink op Reimer, Hendrik en Marie Engbers,  
   Bets en Annie Rikkink-Greftenhuis en Alwie Rikkink,  
   Harry Booijink, Bets Loman.
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PASTORPRAAT

Een mooie zomer tegemoet!

Volgens het kabinet belooft het eindelijk weer een beloftevolle zomer te worden 
nu de besmettingen en de ziekenhuisopnames drastisch afnemen en bijna 
iedereen de eerste prik al heeft gehad. De economie draait weer op volle toeren, 
de terrassen en restaurants kunnen de klandizie niet aan en elke dag meldt 
men weer files op de Nederlandse wegen. Mensen snakken naar vakantie, het 
liefst naar zonnige oorden en doen er alles voor om het vaccin van één prik te 
bemachtigen. Op Schiphol zien we ze al weer vertrekken met bagagewagentjes 
vol beladen met koffers en terugkomen met de vuile was en sommigen besmet 
met de zeer besmettelijke Delta-variant. Ondertussen lijkt het alsof we niets 
geleerd hebben van de coronapandemie, we zouden het toch anders doen, 
minder reizen, minder vervuiling achterlaten, bewuster omgaan met het milieu. 
Maar door onze niet te stillen honger naar nog meer luxe en welvaart, dreigen we 
weer te vervallen in de oude, doodlopende weg. Meer luxe, want daar hebben we 
toch recht op. Geen windmolens in onze achtertuin, geen biomassa, maar wel 
supersnel internet en andere luxe gebruiksartikelen die stroom vreten. Ja de auto 
moet rijden, we willen ook blijven vliegen en ondertussen zeggen we dat we ons 
zorgen maken over de toekomst van de aarde. Blijkbaar is het moeilijk om  te leren 
van het verleden. Het vak geschiedenis, waardoor je het heden leert begrijpen, 
het vak dat ons kan helpen niet terug te vallen in oude fouten, is niet meer cool 
op de scholen. ICT staat hoog op de ladder. Het streven naar kortstondig geluk 
en vluchtige welvaart wint het van bezinning op ons leven en reflectie  op  een 
economie van nog meer behoeftes creëren. We beseffen blijkbaar nog steeds 
niet dat we, zoals de Bijbel het al millennia lang verwoordt, slechts rentmeesters 
zijn en de verantwoording dragen voor een goed beheer van de aarde. Dat we 
deze niet moeten exploiteren, maar juist met al het leven op aarde in harmonie 
moeten leven. Door al onze uitstoot warmt de aarde op, en gaan we ook dit jaar 
weer een warme zomer tegemoet.
Ik wens ons toe dat we, genietend van de warme zonnestralen, ook nadenken 
over datgene wat de pandemie ons heeft geleerd en wat onze concrete bijdrage 
zou kunnen zijn om ons eigen leven, de aarde en het milieu weer in balans te 
krijgen.  
Allen een fijne en vruchtbare zomer toegewenst  met een toekomstbestendige 
opbrengst! 

Pastor Jan Kerkhof Jonkman
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VERSOEPELINGEN CORONAREGELS 

De regels rondom kerkbezoek zijn door het bisdom versoepeld.
Vanaf 26 juni zijn onderstaande regels van toepassing:

- De 1,5 meter regel blijft van kracht
- Mondkapjes hoeven niet meer
- Hygiënische maatregelen blijven gehandhaafd
- Het koor mag zingen met max. 12 leden, mits 1,5 meter wordt gehandhaafd
- Kerkbezoekers worden gevraagd om nog niet mee te zingen
- De zitplaatsen in de kerk mogen gevuld worden met in achtneming van de 1,5  
  meter afstand
- Wel moet het invulformulier dat achter in de kerk ligt ingevuld worden met je      
  naam en tel.nr.
- Vooraf reserveren hoeft niet meer.

VERHUIZING VAN TUBBERGEN NAAR OOTMARSUM 

Op zaterdag 24 juli staat de verhuiswagen voor onze deur in Tubbergen om ons 
te verhuizen naar Ootmarsum. Verhuizen van het dorp naar de stad, van een voor 
ons te grote woning naar een kleinere woning op maat voor ons beiden. We kijken 
er naar uit om een nieuwe woonstart te maken binnen de parochiegrenzen van 
Lumen Christi. 
In het stadje Ootmarsum vonden we een woning die voldeed aan onze wensen. 
Ongeveer 31 jaar hebben we met plezier in Tubbergen gewoond, datzelfde hopen 
we te ervaren in onze nieuwe woonplaats, waar we vanuit ons huis een prachtig 
zicht hebben op de kerktoren van de HH Simon en Judaskerk. Vanaf 24 juli a.s. is 
ons nieuwe adres: Palthestraat 15, 7631 EP Ootmarsum, telefoon: 06-57645245
Pastor Jan en Elly Kerkhof Jonkman
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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 
Jan Oude Nijeweme | tel: 0541-353568

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

whobbelink@hetnet.nl
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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


