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Al 
Gewandeld

Irma hoeft dit weekend niet te koken. Want ze is op 
drie achtereenvolgende avonden uitgenodigd om, 
samen met een groep andere mensen, lekker uit 
eten te gaan. 
 
b Irma’s neefje viert zijn verjaardag in het  
         pannenkoekenrestaurant. Een dag nadat Irma 
         samen met elf andere mensen had gedineerd. 
b  Tijdens het diner dat was georganiseerd voor  
         een afscheid van een collega zaten er twee 
         mensen meer aan tafel dan in het Japanse 
         restaurant. 
b  Op zondag werd de trouwdag van Irma’s 
         broer gevierd. 

1c 2g 3e  4b 5d 6h 7f 8i 9a

    Oplossing foto’s dorpsblad, EDITIE 8 

NIEUWE TRAM WANDELROUTE 
De aanleg van de tramlijn Denekamp – Oldenzaal in het jaar 1902 door de ge-
meente Weerselo via Rossum en Volthe bracht een grote verandering in het 
plaatselijk vervoer. 
 
 

Wandelroute!
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De stoomtram baande zich een weg door het Twentse landschap. De tramlijn liep 
dwars door het Roderveld en was jarenlang een belangrijk vervoersmiddel voor 
arbeiders om op hun werk te komen. Tot 1936, toen stopte het personenvervoer 
met de tram. Niet veel later, in 1942, werd ook het goederenvervoer over dit tram-
spoor aan banden gelegd en werd de tramlijn op last van de Duitsers opgedoekt. 
 
Nu kun je een trambaanroute wandelen die keurig met paaltjes is  
aangeduid. https://www.visittwente.nl/routes-Twente/557/Trambaan/ 

NIEUWE TRAM WANDELROUTE 
1. Op welke exacte datum heeft de tram voor het eerst gelopen? 
2. Waar start de route? 
3. Welke kleurtjes hebben de bordjes? 
4. Hoeveel km is de route? 
5. Waar staat het bord met de halte Rossum? 
6. Weet jij waar het stukje trambaan ligt? 
 

7. Waar was vroeger het tramhokje in Beuningen? 
8. Wat is het eindpunt?

Test je kennis  
over de tramroute

vragen 
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Beste buurtgenoten,

Een jaar geleden zijn wij, Jarco en Sharan, de tijdelijke bewoners van Erve “het 
Scholten” geworden. Wat een fantastische belevenis is het geworden. We hadden 
op geen mooiere plek terecht kunnen komen: de natuur, de tastbare historie in 
het gebouw, de Twentse gebruiken en onze buren. 

Omdat het een ongewone woonvorm is voor het dorp en men veel zorgen danwel 
vraagtekens heeft over het erf, wilde ik jullie graag kennis met ons laten maken en 
de prachtige informatie die wij afgelopen jaar over het pand hebben opgedaan, 
o.a. door drie generaties oud bewoners, delen. 

Over ons
Jarco woonde geruime tijd aan de Belgische grens in het dorp Wouwse plantage. 
Toen de oldtimer motor van mij stil kwam te staan in mijn woonplaats, hartje 
Rotterdam, kreeg Jarco de opdracht die op te halen. Het was onze eerste 
ontmoeting, waarin hij tevens voor het eerst een compliment kreeg over de 
klompen die hij droeg. Ik was in die periode ook op zoek naar een paar, wat 
natuurlijk symbool stond voor de kant die ik al tijden graag opwilde: het platteland. 

Wat korte vakanties in het Oosten van het land, hadden ons erg gecharmeerd 
over de omgeving. Onze zoektocht naar een huur boerderij ging van start, geen 
makkelijke zoektocht want veel boerderijen staan er niet te huur, toch stuitte ik 
al snel op Erve Austie. Het betrof wel een tijdelijke situatie; bruikleen ook wel 
anti-kraak genoemd, maar daar schrok ik niet voor terug, omdat ik na een eerder 
besluit mijn woning op te zeggen ivm een reis zonder vaste eindbestemming voor 
het eerst kennis had gemaakt met deze woonvorm. Ook werk ik als zelfstandig 
vastgoedontwikkelaar waarbij ik vaak veel aandacht heb voor de sociale kwaliteit 
en ben ik zodoende zeer bekend met vraagstukken over de toekomst van een 
gebouw of gebied, de belangrijke waarde van de tussen tijd en de commotie 
die daarover in een leefgemeenschap kan bestaan. Het is vaak een bijzonder 
dynamische omgeving.

We zijn direct langsgereden en ook Jarco was verkocht. Het was lastig de 
organisatie te bereiken, maar we wisten heel zeker dat we hier naartoe wilde, dus 
hielden we vol. Ook Jarco werkt als zelfstandige, als financieel manager, en het is 
een vrijblijvende woonvorm die ons de mogelijkheid liet te ontdekken hoe wij het 
wonen hier zouden ervaren, of het ons zou lukken ons netwerk hier op te bouwen 
en niet op zijn minst een stukje zorg te dragen voor een bijzonder gebouw. We 
hebben er hart voor gekregen en zijn geregeld bezig met groot schoonmaakwerk 

ERVE AUSTIE
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of klein onderhoud. Laatst hebben we nog algen van de buitengevels geschrobd 
en kozijnen gewit. 

Het was wel even wennen, een buurtschap, dat waren wij helemaal niet gewend 
en hoe ver reikte die dan? Na een ronde kerstkaarten kwamen we daar al snel 
achter. Onlangs hebben wij ook de gebruikelijke intrekkersmoal gehouden, al weet 
ik inmiddels nadat ik mij heb ingelezen dat het niet meer helemaal zoals vroeger 
gaat. De “nieuwe buren” waren vroeger vaak al lang bekend en de noabers hielpen 
met de verhuizing. Ik heb zelfs oude teksten gelezen waarin een huis al helemaal 
gewit en geveegd was door de noabers voordat het huis opnieuw bewoond zou 
worden. Als dank voor de hulp organiseerde de nieuwkomers een moal voor met 
name de 6 naaste buren. Nu was het hele buurtschap van 37 personen, en dat is 
dan nog exclusief kinderen, uitgenodigd en hadden we zelf heel wat aan te vegen! 
Al bleef de hoffelijkheid niet uit; de buurman kwam helpen het gras te maaien. 
Als ik niet had gelezen over de oorsprong van het in huis halen van brandewien 
en brood, was het kwartje niet eens gevallen dat moal natuurlijk maal betekent! 
We zijn en blijven lerende wat betreft de Twentse cultuur en horen er graag over.

Over de geschiedenis van Erve Austie:
Afgelopen jaar hebben we bezoek gehad van drie oud bewoners, waaronder een 
meneer uit Canada. Met een grote boerenhand werd op ons slaapkamerraam 
getikt. We schrokken ons wild, maar het bleek een 88 jarige oud bewoner die 
“even” langsfietste of hij het nog een keer binnen zou mogen kijken. Vroeger was 
daar de woonkamer, vandaar dat hij achterom was gelopen. Natuurlijk mocht 
dat! Met twinkelingen in zijn ogen liep hij door zijn oud huis. Over elk onderdeel 
had hij wat te vertellen. Hij sliep in de opkamer, waar de ijspegels soms aan het 
raam hingen, en voor hij als kleine jongen op klompen naar school liep, moest 
hij eerst vier koeien melken, met de hand natuurlijk. In de graanschuur had de 
familie tijdens de tweede Wereldoorlog nog joden in bescherming genomen. Als 
de boerderij verloren zou gaan, moesten wij wat tegeltjes voor hem redden en 
aan hem toesturen. 

Ook hebben wij tijdens de intrekkersmoal vrijwel iedereen door de boerderij 
rondgeleid. Niet alleen waren er twee oud bewoners, ook een hele hoop 
omliggende buren kwamen al jaren op dit erf en hadden veel te vertellen. In 
de deel werd gekookt en gegeten, gewoon bij de koeien. En de knecht die sliep 
vroeger in de hiel. 

Ik heb o.a. het Austie op Scholten familieboek mogen lenen van een oud bewoner 
en de historie van het erf is erg indrukwekkend. Voor het de naam Scholtenerf kreeg 
had het de naam de Boningerhof; in eigendom van de heren van Boningen. Dat 
gaat ver terug in de tijd. Later werden op het Scholtenerf de holtingvergaderingen 
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ERVE AUSTIE - VERVOLG

gehouden, welke verslagen overigens grotendeels bewaard zijn gebleven. Het 
erf heeft een belangrijke buurtfunctie gehad. Dat komt overal waar ik kom, 
telkens weer tot uiting in nieuwe verhalen. Ik heb inmiddels zoveel informatie 
verworven dat ik er een notitieboekje van ben gaan bijhouden. Ik was altijd al 
begaan met herontwikkeling, en met regelmaat van (rijks)monumenten, maar de 
persoonsgebonden geschiedenis van dit erf samen met de betrokkenheid van de 
omgeving heeft me zo warm gemaakt voor agrarische herontwikkeling op een 
zorgvuldige manier, dat ik er binnen mijn werk veel meer aandacht naar uit wil 
laten gaan. 

Over de toekomst van de boerderij:
Inmiddels zijn er twee initiatieven uit de buurt bij mij terecht gekomen. Beide 
hebben mooie plannen voor de boerderij, waarbij behoud voorop staat. Ik zie het 
als een gift dat er mensen uit de buurt zijn die ambitie hebben het te behouden. 
De komende periode zal in het teken van onderzoek naar de haalbaarheid van 
de plannen staan. Ik help daarbij en hoop in de toekomst ook officieel de buurt 
processen te mogen begeleiden. Iedereen heeft zo zijn eigen wensen voor de 
boerderij en dat hoeft niet alleen lastig te zijn, maar kan ook een kracht zijn en 
veel kansen bieden. 
Ik hoop dat er richting de toekomst van dit erf goed nagedacht wordt over de 
gunningscriteria bij verkoop, de nieuwe juridische bestemming alsmede de 
eventuele benoeming tot karakteristiek erf of monument. Ik schrijf hier ook wel 
over naar de overheidsorganen. In dit erf zit zoveel gevoel en men heeft hier 
zoveel binding mee, dit erf kan sterk bijdragen of drukken op de toekomstige 
sfeer in het dorp. 

Tenslotte, mochten er mensen zijn met informatie over het erf, specifieke ideeën, 
wensen of initiatieven (van groot tot klein) of persoonlijke vastgoed gerelateerde 
vraagstukken, schroom niet om langs te komen en het te delen!

Tot in de buurt.
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INTENTIES EN JAARGEBED

MARIABEUKSKE

Jaargebed
Jan Sanderink

Zaterdag 8 augustus 18:00 uur: Eucharistieviering
Voorgangers:  Pastoor Munsterhuis
Intenties:  Gerrit Zanderink, Johan Sanderink, 
   Riek Sombekke-Krabbe vd ouderenbond.

Zaterdag 15 augustus 18:00 uur: Gebedsviering
Maria ten Hemelopneming
Voorgangers:  Pastor Schraven
Intenties:   ouders Steunebrink vd Ham, 
   Hennie en Alfons Steunebrink.

Intentie 23 augustus:
Intentie:   Johan Sanderink, Hanna Olde Olthuis

WEEKENDVIERINGEN / KERK TV

Lumen Christi is begonnen met de opstart van de kerkelijke vieringen in de 
locaties. Dit kan betekenen dat nog niet elk weekend in uw eigen parochiekerk 
een viering is. Mocht er geen viering zijn dan, worden de intenties van het 
weekend gelezen in de H. Nicolaaskerk te Denekamp. Deze viering kunt u elke 
zondagochtend volgen via kerk tv om 10.30 uur.
www.parochielumenchristi.nl 
Daar waar de kerken open zijn, is de mogelijkheid voor stil gebed en om een 
kaarsje aan te steken.
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TOM VAN VILSTEREN

Graag maak ik gebruik van de gelegenheid mij zelf aan u voor te stellen. Via 
diverse media heeft u kunnen vernemen dat ik met ingang van 15 augustus voor 
twee dagen per week ben benoemd in het parochieverband Lumen Christi. Ik ben 
zeer verheugd dat Mgr. Eijk mij in de gelegenheid stelt te gaan werken  in een 
parochieverband in een prachtige omgeving, waar ondanks de secularisatie het 
RK gedachtengoed nog wordt omarmd. De afgelopen weken heb ik mij enigszins 
kunnen oriënteren op mijn nieuwe werkomgeving. Op vrijdag 4 september 
zal ik tijdens een Vesperdienst in de Sint Nicolaas kerk in Denekamp worden 
gepresenteerd. Ik hoop dat ondanks de Corona crisis afgevaardigden van diverse 
parochiekerken van Lumen Christi aanwezig kunnen zijn bij mijn presentatie. 
Uiteraard zie ik  er naar uit bij gelegenheid kennis met u te maken. Zestig jaar 
geleden ben ik geboren in Deventer. Ik ben opgegroeid in een klassieke RK 
omgeving waarin de kerk altijd een belangrijke rol heeft gespeeld. De kerk was 
destijds een vanzelfsprekend iets en het heeft me tot op de dag van vandaag 
niet losgelaten. Na de middelbare school ben ik mijn loopbaan begonnen als 
verpleegkundige, operatieassistent en docent verpleegkunde. Ik kijk met veel 
genoegen op die periode terug.
Tussen mijn 35e en 40e levensjaar ontstond de wens theologie te gaan studeren. 
In de masterfase van deze studie bestond de mogelijkheid te worden aangesteld 
als krijgsmacht aalmoezenier. Zo kon het gebeuren dat ik twee jaar voor de 
afronding van mijn master theologie in mijn 40e levensjaar benoemd ben tot 
krijgsmacht aalmoezenier.  Vanwege mijn belangstelling voor het diaconaat en 
het gegeven dat de krijgsmacht een uitgesproken diaconaal “speelveld” is, heb 
ik de toeleiding tot diaken van het bisdom Utrecht gevolgd.  In 2004 ben ik door 
Mgr. de Korte, de huidige bisschop van het bisdom ’s Hertogenbosch, tot diaken 
gewijd. De aanstelling tot krijgsmach aalmoezenier bracht mij plaatsingen in 
Nederland, Duitsland, Curaçao en uitzendingen naar Irak en Afghanistan. Na al 
deze omzwervingen ben ik in 2015 door de vorige krijgsmacht bisschop Mgr.
Punt, benoemd tot hoofdkrijgsmacht aalmoezenier. Deze functie heb ik tot aan 
mijn leeftijdsontslag in mei 2020 gedurende bijna vijf jaar mogen vervullen. 
Omdat ik op 59- jarige leeftijd met leeftijdsontslag ben gegaan heb ik laten weten 
open te staan voor een benoeming in deeltijd. Daarmee is de cirkel rond en 
vangt een nieuwe fase in mijn leven aan, waar ik met genoegen naar uitkijk. Het 
Twentse land is me niet vreemd, omdat ik samen met mijn echtgenote al vele 
jaren woonachtig ben in Almelo. De drie kinderen uit ons gezin, twee zonen en 
een dochter, hebben het ouderlijk huis verlaten.  Ik hoop van harte dat ik onder 
Gods zegen, met u kan komen tot een vruchtbare samenwerking.  Communitate 
valemus, samen zijn we sterk. 
Hartelijke groet.
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HUISARTSENPRAKTIJK & APOTHEEK BRANDENBURG:  

TEL: 0541-551355

De praktijk en apotheek is wegens vakantie gesloten vanaf  maandag 27 juli tot 
en met vrijdag 14 augustus.
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 spoedpost in Hengelo: 088-5551155.

MISDIENAARS EN ACOLIETENREISJE

Ook onze misdienaars hadden pech dit jaar. Het jaarlijkse uitje kon niet doorgaan 
vanwege de corona.
De kerken waren al een tijd dicht.  Ze konden niet meer van dienst zijn voor onze 
parochie. Toch hebben zij zeker wel een attentie verdiend  en mochten deze 
in ontvangst nemen. Onze kerk is nu weer open en er worden weer vieringen 
gehouden, maar nu nog even zonder onze misdienaars.
Als dat ook weer kan dan zien we ze graag om onze voorgangers te assisteren.

EÉNDAAGSE BEDEVAART NAAR KEVELAER

Dit jaar is de ééndaagse bedevaart naar Kevelaer op vrijdag 28 aug a.s. Helaas 
kunnen we vanwege het coronavirus geen bus vervoer regelen. Vervoer zal alleen 
per auto kunnen en dat zult u zelf moeten regelen.
U kunt zich ook aansluiten bij de fietsbedevaart.
Een overnachting is ook mogelijk en dan op zaterdag terug rijden.
Hotel wordt in dat geval voor u geregeld. Kosten zijn nog niet bekend.
Wij vragen uw begrip voor deze beslissing.
Programma: Vrijdag, 28 augustus 2020:

Er zal geen intocht plaatsvinden - H. Mis om 13.30 uur in de basiliek waarbij geen 
of beperkte samenzang. - Kruisweg om 15.30 uur (in kleine groepen) - Lof (of 
Rozenkransgebed) om 20.00 uur. Er zal geen lichtprocessie kunnen plaatsvinden.
Zaterdag, 29 augustus 2020:  H.Mis om 8.30 uur en afscheid van Kevelaer.
Er zal geen koor en evenmin een muziekvereniging mee gaan dit jaar.
Graag opgeven: 1 of 2 dagen bij Ans van Langen; 06-20477333
Fiets bedevaart; Ria Vloothuis 06-22044822
We hopen er ondanks alle beperkingen samen een mooie bedevaart van te 
maken.
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LOCATIENIEUWS

Kerk tv
Wilt u de vieringen op uw laptop/tv bekijken?
U vindt kerk TV Lumen Christi op http://kerktv.niehoff.nl/

Heaters uit kerk
In onze kerk hingen twee heaters om warme lucht de kerk in te blazen.
Deze heaters deden geen dienst meer en zijn onlangs verwijderd.

Eerste viering in coronatijd!
In het weekend van 18/19 juli hebben we op zondagmorgen weer sinds lange 
tijd een eucharistieviering gehad. Veel werk is hier aan vooraf gegaan.  We 
willen dan ook graag alle vrijwilligers die hebben geholpen dit mogelijk te 
maken hartelijk bedanken. 
Zo moesten handen worden ontsmet bij het binnenkomen in de kerk en bij het 
ter communie gaan. Er was een looproute en de communie werd uitgereikt 
vanachter een “spatscherm” gemaakt door een trouwe en handige parochiaan. 
In de kerk waren plekken aangegeven, waar mensen konden gaan zitten
Het was een mooie viering, 56 bezoekers, prachtige zang van Astrid, Renate 
en Ursula. Op ouderwetse manier -met een ‘klingelbuul’-werd de collecte 
opgehaald, wat bij menigeen een glimlach op het gezicht toverde.
Mooi ook om te zien dat iedereen, zowel voorafgaand aan de viering als 
naderhand, elkaar opzocht om bij te praten. Velen hebben dat de afgelopen 
tijden wel gemist
Dank ook aan al die mensen die zijn gekomen en zich aan alle regels hebben 
gehouden.  

Op zaterdagavond 8 augustus zal er weer  een eucharistieviering zijn om 18.00 
uur. 

Op zaterdag 15 augustus om 18.00 uur willen we bij goed weer een 
gebedsviering houden bij de kapel.  Pastor Ingrid Schraven zal hierbij voorgaan.  
Het is dan immers Maria ten Hemelopneming.  Maria, de patrones van onze 
geloofsgemeenschap. Bij slecht weer wordt de viering gehouden in de kerk.
Op zondag 30 augustus is er weer een eucharistieviering om  09 .00 uur. 
Zo u ziet is er elke 3 weken een eucharistieviering. Na 30 augustus willen we 
proberen in de tussenliggende weken een gebedsdienst te houden. Soms als 
voorganger met een pastoraal werker(ster), soms met onze werkgroep. 
Met medewerking van velen hopen we in onze geloofsgemeenschap weer 
vieringen te kunnen houden.

De locatieraad en pastoraatsgroep
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PASTORPRAAT

Zomertijd vakantietijd 2020

Het is volop zomer terwijl ik dit schrijf. Het lijkt wel alsof de bloemen dit jaar 
uitbundiger bloeien en de vogels harder fluiten, de natuur laat zich van haar 
beste kanten zien. Er is zelfs al meer regen gevallen dan vorig jaar. Wij mensen 
lijken wat nederiger geworden in onze wensen en vragen. “Als iets in deze tijd 
opnieuw duidelijk is geworden dan is het wel dat niet alles te plannen is en 
maakbaar” zei me iemand nog onlangs.Want ieder jaar kijken wij mensen uit 
naar de zomermaanden juli en augustus. Maanden bij uitstek om vakantie te 
vieren. Een paar weken vrijer zijn van wat alledag moet en van wat ervan je 
wordt verwacht. Om tijd te mogen nemen voor huis en tuin, vrienden of gezin 
of zomaar om niets te doen en te genieten. Vakantietijd is immers bedoeld 
om bij te tanken en even op adem te komen.Dit jaar loopt alles anders. Terwijl 
velen al maandenlang in of rondom huis geleefd en gewerkt hebben en 
droomden van die vakantie ver weg, durven anderen hun eigen omgeving nog 
niet uit. Weer anderen hebben te kampen met ziekte of de gevolgen daarvan of 
hebben zelfs hun geliefde verloren en moeten het leven anders gaan inrichten. 
Voor iedereen geldt dat we een ander hard nodig hebben; we kunnen niet 
zonder menselijk contact. Dit hebben we ook gemerkt in onze kerken, we 
hebben uitgekeken uit naar het moment waarop we elkaar weer konden zien, 
en weer samen mochten vieren als gemeenschap. Vele vrijwilligers hebben 
met een open blik gekeken naar de mogelijkheden in hun gebouw en daarmee 
gastvrije samenkomsten mogelijk gemaakt. Ook op andere manieren probeert 
men elkaar te bereiken, met een telefoontje, een kaartje of een bloemetje, 
een bezoekje in de tuin. We zijn op een andere manier in beweging gekomen. 
Die nieuwe missie zou je het omzien naar elkaar kunnen noemen. Het is een 
getuigen van de hoop die in ons leeft, dat alles goed zal komen. Dat vraagt van 
ons als kerk en ieder persoonlijk om vrijmoedigheid, aanwezigheid en geduld, 
heel veel geduld.
Mogen we de komende zomerweken genieten van het geheim van het leven; 
in de natuur om ons heen, maar vooral van de mensen die ons lief zijn, moed 
vattend herademen!
Ingrid Schraven p.w.
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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

Denekamp | Tubbergen
www.groeneveldkeukenstwente.nl

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

PSALM 104 (HET LANDSCHAP VAN DE ZIEL)

Pelgrim op aarde,
genietend van het landschap.
Erdoorheen trekken,
en recreëren.
Bronnen van leven,
zien en smaken, water dat verkwikt.
Gezegend Gij, schepper van hemel en aarde
Gij die u kennen laat in het landschap
verscholen en alomtegenwoordig.
Mijn tocht, een levend landschap,
waar Gij bron van leven bent.
Herschep mij,
trek met mij mee
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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


