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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 5 maart uw stuk naar 
onderstaand mailadres:
dorpsbladbeuningen@gmail.com 

Parochiele berichten:
Kopij inleveren voor: 5 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 
 www.sterrebos.nl

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

Bijgevoegd een schoolfoto van van de Mariaschool in Beuningen van meer 
dan 100 jaar oud. Enkelen kennen wij, waaronder mijn vader.
Misschien zijn er nog meerdere mensen die deze ‘kinderen’ op deze foto 
herkennen? We zijn benieuwd.
Familie Scholten

KALENDER

Februari
20  - Opkomst C.V. de Valappels
21  - Carnavalsoptocht Beuningen

Maart
2 - Informatieavond dorpsraad- 19:45 uur - ‘t Sterrebos
3 - Uitje arboretum - 10:00 uur - parochiecentrum Beuningen
11 - Zijaktief - Dementie vriendelijk Losser
13 - NL Doet Kerkschoonmaak 
14 - Oud papier
14 - Beuningen schoon
20 - Pannenkoekendag - Mariaschool
21 - Midvastenloop

SCHOOLFOTO
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DE TWEEDE WERELDOORLOG

Na afloop van de Tweede 
Wereldoorlog was er enige tijd sprake 
van dat Duitse gebieden zouden 
worden ingelijfd bij Nederland als 
een soort goedmakertje voor de 
ellende die de Duitsers ons bezorgd 
hadden. Veel is daar uiteindelijk niet 
van terechtgekomen, maar bij Zuid-
Limburg, bij Elten en om dichter bij 
huis te blijven, bij Reiterhof Aarnink 
aan de Dinkel bij Losser zijn toch 
pogingen in die richting ondernomen. 
Oorspronkelijk was er zelfs sprake 
van dat het hele Duitse gebied ten 
westen van de lijn Breklenkamp 
– Coevorden aan Nederland zou 
worden toegewezen. Tegen die 
achtergrond speelde het volgende 
verhaal:
Ene Jens was in de jaren kort na de 
oorlog met zijn collega’s op jacht 
langs de grens in Nederland in een 
terrein dat grensde aan het Duitse 
grondgebied, dat volgens sommige 
plannen bij Nederland zou komen. 
Op een bepaald moment vloog voor 

Jens een fazanthaan op. Jens schou-
derde het geweer – eerste keer mis, 
tweede keer raak, maar niet direct 
dodelijk. De haan was aangeschoten, 
vluchtlam zoals dat heet en kwam 
aan de Duitse kant van de grens neer. 
Hoewel grensoverschrijding toen nog 
ten strengste verboden was, bedacht 
Jens zich geen ogenblik, zette zijn 
geweer tegen een dennenboom en 
ging op zoek naar “zijn” haan. Maar 
hij was nog maar net op Duits ge-
bied of een barse stem klonk: “Halt, 
stehen bleiben oder ich schiesse, das 
ist hier deutsches Gebiet!” Jens keek 
van onder zijn jagerspet de Duitser 
aan, schudde met zijn hoofd en ant-
woordde in onvervalst Twents: “Mag 
al wa ween’, mer dat is mien’n  haan’  
en wat der mear van is: dizze groond 
krieg wij der toch almaol bie.”
Jens heeft zijn haan meegenomen, 
maar de grenscorrectie bleef uit.

Harry Booijink
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Het is al weer bijna november, dat betekent het startsein van het 
carnavalsseizoen! 
Voor ons als “schoolbuurt” begint dan ook al de voorbereiding voor 
de “mooiste buurtversiering” van Beuningen.
Ideeën worden gedropt, en op een gezellige winterse avond, worden 
onder het genot van een biertje en wijntje, bij de kachel in 1 van de 
huishoudens, de eerste concrete plannen gemaakt. 
Vanaf dan is het “plak” seizoen voor ons begonnen. 
Deze periode brengt zoveel gezelligheid, en creativiteit met zich 
mee. 
We zijn niet te houden, en elk jaar willen we meer, beter en mooier 
dan wat we het voorgaande jaar hebben neergezet.
Avonden wordt er geplakt, geverfd, gezaagd, getekend en geknutseld 
in de loods van de familie Golbach en menig garage. 
Onder toeziend kritisch oog van de buurtbewoners, want het moet 
wel perfect! 
En dan is het zover, het 
carnavalsweekend breekt aan! We 
nemen vrij van ons werk, en ‘s morgens 
vroeg beginnen we met opbouwen; 
een garage wordt “ballonnen opblaas 
paradijs”, de mannen lopen rond met 
hamer, spijkers, en grondboren, de 
Beuningerstraat wordt omgebouwd 
tot een kleurrijk geheel! 
Buurvrouw Miny zorgt voor een lekker 
borreltje onder het harde werken. De 
partytent wordt opgezet, en onder het 
genot van een kaasje en worstje is het 
wachten op de optocht en storten we 
ons met zijn allen in het feestgedruis! 

HET CARNAVALSSEIZOEN 

- Team De Buurtjes
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SAMEN HET TWENTSE LANDSCHAP NÓG MOOIER
MAKEN!

Met coöperatie IJskoud zijn wij een 
initiatief begonnen om meer bloem- 
en kruidenrijke akkerranden in de 
omgeving Beuningen, Denekamp en 
Noord-Deurningen te realiseren. Deze 
willen we vooral aanleggen langs 
woonwijken, fiets/wandelroutes 
en andere goedbezochte locaties, 
zodat er zoveel mogelijk mensen van 
kunnen genieten.

Aan de ene kant heb je de boeren 
die vaak welwillend zijn om hieraan 
mee te werken. Alleen zijn de extra 
onkosten vaak voor eigen rekening, 
waardoor de realisatie financieel 
moeilijk is. Aan de andere kant heb je 
de maatschappij die het jammer vindt 
dat de biodiversiteit in de omgeving 
afneemt, maar zelf het gevoel heeft 
hier weinig invloed op te hebben.

Daarom willen wij bemiddelen 
tussen de maatschappij en de 
grondeigenaren. Burgers die het 
jammer vinden dat de biodiversiteit 
in hun omgeving afneemt kunnen nu 
zelf een bijdrage gaan leveren. Voor 25 
cent per vierkante meter kun je straks 

zelf zorgen voor de verfraaiing van 
je leefomgeving. Ook voor bedrijven 
die aantoonbaar maatschappelijk 
verantwoord willen ondernemen 
en graag in de lokale leefomgeving 
investeren is dit mogelijk. Wij 
zorgen er voor dat de akkerranden 
worden gerealiseerd en dat de 
grondeigenaren hier de onkosten 
vergoeding voor krijgen. Om controle 
uit te oefenen op de natuurstroken 
willen we samenwerken met 
bepaalde lokale sociale groepen. Zij 
kunnen dan bijvoorbeeld op de duo-
fiets langs de akkerranden om daar 
te beoordelen hoe het gesteld is met 
de bloemen en de bijen.

Heb je interesse gekregen in dit 
initiatief of wil je een bijdrage 
leveren, mail naar info@ijskoud.
eu (een boereninitiatief voor lokale 
biogas productie en biodiversiteit in 
de regio) of kijk op www.geef.nl/nl/
bloemetjes-bijtjes-biogas.

Renee, Fraukje & Roos Roeleveld

Zaterdag 21 maart vindt weer de Midvastenloop plaats. Al meer dan 40 jaar 
zetten we ons in voor Nidarkonynen in Kenia, het project voor Hans Wennekes. 
Het thema van de Vastenactie is dit jaar: ”Werken aan je toekomst”. 
De formulieren hiervoor kunnen vanaf 28 februari worden opgehaald bij café rest. 
’t Sterrebos of bij S. Steunebrink, Denekamperstraat 36.  De ingevulde formulieren 
kunnen hier ook worden ingeleverd voor woensdag 18 maart. Ook kun je je 
aanmelden via de site. We hopen natuurlijk weer op een geweldige opkomst. 
Voor meer informatie zie:  www.midvastenloop.nl 

MIDVASTENLOOP
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Pannenkoekendag
Zoals jullie eerder in het ‘t Klokhoes hebben kunnen lezen, hebben wij op vrijdag 
20 maart bij ons op de Mariaschool een pannenkoekendag. Dit houdt in dat 
we alle 60-plussers uit Beuningen en alle opa’s en oma’s van onze leerlingen 
in het zonnetje zetten met zelfgebakken pannenkoeken. U kunt op 20 maart 
in ons ‘restaurant’ een pannenkoek komen eten van 11.00 uur tot 12.30 uur. 
Lust u geen pannenkoek? Kom dan gewoon genieten van de gezelligheid. We 
begroeten jullie zeer graag op vrijdag 20 maart op de Mariaschool!

Prinses Marie en adjudant Teun hoogheden van de Mariaschool!
Net als voorgaande jaren hebben de leerlingen uit groep 7 gestreden wie ons 
voor mocht gaan dit carnaval. Na een spannende strijd kwamen prinses Marie 
(Boerkamp) en adjudant Teun (Luttikhuis) tevoorschijn. Met de volgende 
lijfspreuk gaan ze ons voor tijdens het 
Beuninger Carnaval en het kindercarnaval 
van Denekamp: Adjudant Teun uit ’t dorp en 
prinses Marie van de Nijenhaer staan deze 
carnaval voor jullie klaar!

Het wordt samen een geweldig carnaval, we 
gaan genieten. Prinses Marie en adjudant 
Teun begroeten jullie graag bij het Sterrebos! 

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. Dit jaar willen wij dit koppelen aan de landelijke en grootste 
vrijwilligersactie NLdoet.
Datum: zaterdag 14 maart 2020
Tijd: 10.00 – 12.30 uur
Start: Kerkplein
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 als vereniging/club, bedrijf of gewoon als inwoner 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.

NIEUWS MARIASCHOOL

BEUNINGEN SCHOON
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Hoe overleef je carnaval? 
De leukste en gekste dagen van het jaar staan 
weer voor de deur; carnaval! Een aantal dagen 
achter elkaar feest vieren dat kan best wel 
zwaar zijn. Hoe ga je dat volhouden? Met deze 
handige tips overleef je carnaval dit jaar wel! 

1. Leg een goede bodem
Misschien wel het allerbelangrijkste om mee te beginnen, leg een goede 
bodem! Eet voor en tijdens het bier / wijn drinken lekkere vette snacks zoals 
patat, pizza’s en hamburgers. Een vette hap zorgt ervoor dat de alcohol 
minder goed wordt opgenomen in je lichaam zodat je heel de dag door kunt 
gaan met drinken. 

2. Ontbijt met eieren
Begin de volgende dag met een stevig ontbijt met ei. Hier krijg je weer een 
heleboel energie van en daarnaast hebben eieren een ontgiftende werking. Zo 
ben je weer helemaal fris en fruitig voor weer een nieuwe dag carnaval!  

3. Eet bananen
Toch niet helemaal gelukt om een kater te voorkomen? Eet dan een paar 
bananen, dit helpt tegen misselijkheid en tegen hoofdpijn. Echt waar! 

4. Voorkom een kater, blijf dronken
Wil je liever op een hele snelle manier van je kater af? Ga dan gewoon meteen 
weer verder met bier / wijn drinken. Dat eerste drankje is misschien niet de 
lekkerste maar hé je hebt de rest van de dag nergens last van! 

5. Maak lol
Geniet, proost, lach en dans! Maak er met z’n allen een heel gezellig feestje 
van, alaaf!

WENDY’S WEETJES
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VIERINGEN EN INTENTIES

Zondag 23 februari 09:00 uur: Eucharistieviering
Voorganger:  pastor Munsterhuis
Koor:    Dames- en Herenkoor 
Misdienaars:  Job Zanderink, Maarten Hoonberg
Collectanten:   H. Kleinsman, A. Sanderink
Intenties:  ouders Steunebrink-v.d Ham, Hennie en Alfons   
   Steunebrink, ouders Loman- Remerink.

Aswoensdag 26 februari 08:30 uur: Eucharistieviering
Misdienaars:  Yvette Berning, Noek Oude Ophuis
Collectant:   H. Rolink

Zaterdag 29 februari 18:00 uur: Eucharistieviering
Voorganger:  pastor Munsterhuis
Misdienaars:  Bjorn Berning, Berend Geers
Collectanten:   B. Groener, G. Smellink
Intenties:  vader en moeder Oortman, Hennie en Truus Eppink- 
   Velthuis, Johan Sanderink.

Woensdag 4 maart 08:30 uur: Eucharistieviering
Misdienaars:  Eva Hobbelink, Jan Hoonberg

Zondag 8 maart 09:00 uur: Communieviering
Misdienaars:  Lonneke Geers, Mandy Berning
Collectanten:   C. Loman, G. Smellink
Intenties:  ouders Zanderink-Visschedijk.

MARIABEUKSKE
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PASTORPRAAT

Ons voorbereiden op Pasen.
Beste mensen, vanuit de Bijbel weten we dat het joodse volk veertig jaar 
door de woestijn  zwierf; weg uit het slavenland van Egypte, op weg naar het 
beloofde land van vrijheid. 
In die periode werd het geconfronteerd met wezenlijke vragen en met de zin 
van het bestaan. Ervaringen van honger en dorst, van hitte en kou, van leven 
en dood, van trouw en ontrouw kwamen als een lawine op hen af.
Het volk moest letterlijk zijn weg vinden naar God en naar elkaar.                                                                       
Jezus herhaalt als het ware deze periode door veertig dagen lang zich terug te 
trekken in diezelfde woestijn, om opnieuw, in kort tijdsbestek datzelfde proces 
van loutering door te maken. Hij wordt op de proef gesteld, maar Hij bezwijkt 
niet voor de bekoring. Brood, macht en formele godsdienstigheid hebben niet 
het laatste woord. Het laatste woord is aan de liefde.
In ons op weg gaan naar Pasen willen ook wij die veertig dagen “in de woestijn” 
afleggen. 
De veertigdagentijd is een symbool van het menselijk leven. En ook aan ons 
wordt gevraagd niet te bezwijken. Zelfs als angst of verdriet, eenzaamheid 
en onzekerheid ons zozeer in beslag nemen, dat we eigenlijk onszelf niet 
meer zijn. Dan komt het erop aan, dat er iemand nabij is die meereist op de 
vaak lange weg om weer onszelf te worden; iemand die niet boven de ander 
staat, maar ernaast. Het evangelie maakt ons duidelijk, dat Jezus door zulke 
situaties heen brak  met eerbied en vertrouwen. Maar wel zo, dat de stem van 
het goede de negatieve macht tot zwijgen bracht. Een stem die mensen het 
vertrouwen in zichzelf teruggeeft . 
Een stem die opstand predikte tegen alles wat onmenselijk was. Een stem die 
de Liefde zelf was. Ik wens ons allen die liefde toe in onze voorbereiding op 
Pasen.
Pastoor Theo H.P. Munsterhuis

KLOOSTERWEEKEND VOOR IEDEREEN

Leeftijd: 18 tot 80 jaar
Thema: Verlangen.
Vrijdag 28 februari van 19.00 uur tot zaterdag 29 februari 19.00 uur.
Plaats: Klooster van de zusters Fraciscanessen, Huize Eilsabeth, 
Gravenallee Denekamp.
Kosten: €125,00 pp.
Opgave: Caroline Bosgoed, tel.: 0541-354285, voor 21 februari.
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KINDERKERK IN HET TEKEN VAN DE VASTEN

Na de carnaval zal de kinderkerk in het teken van de vasten staan. Met de 
allerkleinsten gaan wij samen kijken naar het verhaal van Jonas en de walvis. 
In dit verhaal gaat Jonas op stap, hij wil dat mensen geen ruzie met elkaar 
maken, dat de mensen goed voor elkaar zijn. In de periode van de vasten 
willen wij de kinderen kennis laten maken met de vasten, dat wij extra 
aandacht geven hoe wij met elkaar omgaan. Het verhaal van Jonas en de 
Walvis zal in beeld worden gebracht op scherm, we gaan samen zingen en 
bidden. Aansluitend is er tijd om te kleuren, er is ranja en natuurlijk koffie voor 
de ouders en iedereen die mee komt vieren. Wij hopen, net als met de kerst 
op een volle dagkapel.
Wees samen welkom op zondag 1 maart om 10.00 uur in de dagkapel in 
Geesteren.
De kinderkerk is er voor kinderen vanaf 2 jaar, jongere broertjes en zusjes 
zijn uiteraard ook welkom, opa’s en oma’s die mee willen komen, wees ook 
welkom.
Voor vragen over de kinderkerk kunt u contact opnemen met Diaken Bert 
Huitink 06-20432661

LOCATIE NIEUWS

Kerkbalans 2019: Geef voor je kerk
Afgelopen weken is de actie Kerkbalans gehouden.
Door onze vrijwilligers zijn bijna alle retour enveloppen bij de parochianen 
opgehaald. Indien door omstandigheden uw enveloppe niet is opgehaald dan 
kunt u deze alsnog deponeren in de brievenbus van de kerk. 
In de maand april zal, wanneer u de locatieraad heeft gemachtigd voor 
automatische incasso, het toegezegde bedrag van uw rekening worden 
afgeschreven. 

Kerkschoonmaak
We doen weer mee met NL Doet! De grootste vrijwilligersactie van Nederland. 
Ook dit jaar gaan we de kerk opruimen en schoonmaken. Vele handen maken 
licht werk. Houdt daarom vrijdag 13 maart alvast vrij om te helpen. Aanvang 
09:00 uur!
Samen met andere dorpsgenoten de handen uit de mouwen steken is nog 
gezellig ook!
Graag tot vrijdag 13 maart.

De Locatieraad
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DE JEUGDKERK ORGANISEERT GELOOFSSMOKKELTOCHT
De Jeugdkerk organiseert in de vasten de geloofs smokkeltocht. Zij gaan dit 
samen organiseren met Jong Nederland. Vorig jaar gingen we smokkelen 
door het bos, dit jaar blijven wij in Tubbergen zelf. Deze geloofssmokkeltocht 
zal in het teken staan van vertrouwen daarin zullen opdrachten verwerkt 
worden. Deze smokkeltocht is bestemd voor 
kinderen uit het basis onderwijs uit groep 6, 
7 en 8. Deze  zal plaats vinden op vrijdag 28 
februari en begint om 19.15 uur, kinderen zijn 
welkom bij de blokhut van Tubbergen aan de 
Havezatestraat 5. 
Opgave is wel gewenst jeugdkerk@hpancratius.nl
Voor vragen kunt u terecht bij Diaken Bert Huitink 06-20432661 

RONDGANG VAN HET KRUIS IN DE VEERTIGDAGENTIJD 
Evenals de voorgaande jaren zal ook dit jaar, in de Veertigdagentijd, het 
Kruis rond gaan via alle geloofsgemeenschappen van onze parochie, op 
weg naar Pasen. 
Tijdens de weekendviering zal het kruis, dat symbool staat voor ons 
christelijk geloof en met name voor het lijden van Jezus Christus, de kerk 
worden binnen gedragen. Met dit Kruis willen wij niet alleen stil staan bij 
het lijden van Jezus Christus, maar ook zijn solidariteit benadrukken met 
alle mensen die onschuldig lijden in onze dagen.  
De rondgang van dit Kruis drukt op bijzondere wijze onze onderlinge 
solidariteit uit met de lijdenden in de wereld. Wij hopen dat velen van u in 
deze Veertigdagentijd even ruimte maken om stil te staan bij de kwetsbare 
en lijdende mens. 
De rondgang van het Kruis is begonnen op zondag 1 maart in De Lutte en 
eindigt op Goede Vrijdag in Ootmarsum.
Het pastoraal team Lumen Christi



14

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

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

Dinsdag 4 februari heeft de wijkagent Herman Spanje ons een bezoek 
gebracht.
Hij heeft een duidelijke uitleg gegeven wat te doen of juist wat niet te doen 
als er mensen aan de deur komen die je niet kent en ook niet vertrouwd.
Als er bijvoorbeeld iemand aan de deur komt die vraagt om een glaasje 
water, laat die persoon niet binnen vaak zijn ze met z`n 2en en dan ben jij al 
gauw het overzicht kwijt als die personen wat kwaads willen doen.
Er kwamen veel vragen uit de groep, en Herman kon hier een duidelijk 
antwoord op geven.
Wij als gastvrije Beuningers moeten ook op onze hoede zijn!

Werkgroep actieve ouderen

ACTIEVE OUDEREN 
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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


