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Angeline
KIENHUIS

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

www.maku.nl

-Matrijzenbouw
-CNC verspaning

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

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

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

Een eenmalige bijdrage doen?
Leest u elke drie weken met veel plezier het dorpsblad? Dan zou u ook een
eenmalige bijdrage kunnen doen aan het dorpsblad 't Klokhoes.
Alle donaties worden met veel waardering ontvangen op:
NL22 RABO 0335 5855 15
t.a.v. Dorpsblad Beuningen

CORRESPONDENTIE
Wilt u ook in het dorpsblad staan met een interessante column, mooie foto,
pakkende anekdote of een mededeling? Mail dan voor 28 januari uw stuk naar
onderstaand mailadres:
dorpsbladbeuningen@gmail.com
Parochiële berichten:
Kopij inleveren voor: 27 januari
Email: beuningen@lumenchristi.nl
Trudy Oude Nijeweme:
Redactieadres: 			
Marja Beld:

0541-353568
06-20528901
2

KALENDER

Januari
29
-

Gezinsviering (16:00 uur) - Thema: geloof, hoop en liefde

Februari
12
-

Oud papier

WILT U DE DIGITALE, VOLLEDIGE KLEURVERSIE VAN
‘T KLOKHOES ONTVANGEN? STUUR DAN EEN MAIL NAAR:
DORPSBLADBEUNINGEN@GMAIL.COM

DENKEN IN UITDAGINGEN
Nadat er opnieuw wijzigingen plaatsvonden in het Corona beleid, stonden wij als
organisatie Kerstviering /Kerstmarkt opnieuw voor een uitdaging. De kerstmarkt
kon helaas niet doorgaan. Wat kan er nog wel?
Het versieren van de kerststerren door onze 16 buurten tellend kerkdorp moest
wel doorgaan, Daarover waren we het unaniem eens, dat konden ze ons niet
afnemen. Deze sterren krijgen een mooie plek in de kerk.
Ook is er jaarlijks een voedselbankactie in de kerk. Door deze actie te verbinden
aan onze kerstster traditie in de buurt heeft dit een enorme hoeveelheid
levensmiddelen opgebracht. Tijdens het versieren van de ster brachten vele
inwoners levensmiddelen mee . In totaal zijn er 27 kratten verzameld en opgehaald
voor de voedselbank.
Ook namens Hans Oortman, die deze actie normaliter verzorgd was zeer
tevreden. Hij heeft in alle buurten 1 krat afgeleverd maar kwam al gauw tot de
ontdekking dat dit niet voldoende was.
Ook dank aan alle vertegenwoordiger/sters van een buurt. Veel werd er via de
buurten app gecommuniceerd maar als vertegenwoordiger ben je er toch maar
druk mee.
Waar een klein dorp groot in is !
Organisatie kerstmarkt/kerstviering
Monique /Renate
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DORPSQUIZ TEAM UITGELICHT: HEHORI
In de vorige editie werd duidelijk dat
Heerink-Hoonberg-Rikkink,
beter
bekend als HeHoRi de dorsquiz 2021
heeft gewonnen. Gefeliciteerd!
Hierbij een greep uit de winnende
opdrachten!

SCHILDERIJ OPDRACHT
Kies een bestaand
schilderij en maak
deze zo goed mogelijk
na. De inzendingen
worden beoordeeld op
creativiteit, originaliteit
en moeilijkheidsgraad.

BEKENDE BEUNINGER
Beeld een bekende Beuninger
uit en maak een foto. 'Richard
Hoonberg'

TIJD VOOR ROMANTIEK
(Her)creër de foto van misschien wel
je mooiste dag uit jullie leven.
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Column opdracht: Schrijf een leuke column, die leuk, grappig en/of boeiend is
om te lezen.

OALE ROOP
Stel oe es veur, het begint a vroog donker te word’n. Het begin van de ne
lang’n midwinternacht. Noa het ett’n loat ie de hoond oet en het is stikdonker
boet’n.
En opeens heur ie een het, een overwacht en biezunner geluud, hoge en lage
toon’n.
Misschien krieg ie der wa rilling’n van op oe rug. Nig daj der bang veur bint
mer gewoon van bliedschop. Het is bienoa Kerstmis.
Waj net hebt heurt hebt is ‘n Oale Roop. Zo neum wie het geluud van de
midwinterhoorn.
1 tot 1,5 meter krom geboog’n holt’n hoorn. Dat is ne midwinterhoorn en doar
komt de Oale Roop oet.
Van ne berk, els of wilg doar wordt hij van maakt. Gewoon met de han, der
koomp genne mechien an te pas.
Vanaf de 1ste zundag van de Advent t/m dree Kunning’n heurt wie dit
prachtige geluud.
En soms dan vroag ie oe of woar bint ze an’t bloaz’n?
Een eeuwenoude Twente traditie die nig verleur’n mag goan.
Het steet zelf op de liest van Cultureel Erfgoed. En doar bint wa as echte
Twentenaren onmeunig greuts op!
Mooi dat der leu bint die zich hierveur inzet, om disse traditie deur te gem’m
an de jeugd.
Met ne mooi’n blauw’n kiel en ne zwarte kips op stoat ze onnerweg te bloaz’n
met de midwinterhoornwandeling.
En ze goat ok met de tied met want der bint zelfs wedstried’n.
Loat wie met oons all’n oons best doon um dit in ere te hoal’n.
En leu tot slot nog:
Nog efkes dan heur
wie ’t weer:
Oale
Roop.
- Wie bedaankt oe
veur het less’n en ie
kriegt de groet’n van
HeHoRi
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GEMEENTENIEUWS
Duurzaamheid
Brr, koud hè! Draag jij een warme trui deze winter? Als je een lekkere warme
trui aan doet, kun je de verwarming ietsje lager zetten. En als je een graadje
lager stookt, is dat goed voor het klimaat (je stoot minder CO2 uit) én voor
je energierekening. Lees meer bespaartips voor de verwarming in huis op
www.milieucentraal.nl/energie-besparen

?
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EEN KERKENVISIE VOOR DE GEMEENTE LOSSER
Het college van Losser gaat, in nauwe samenwerking met kerkbesturen en
andere betrokkenen, een visie opstellen voor de toekomst van de kerkgebouwen
in de gemeente Losser.
Wethouder Harry Nijhuis wil graag samen met alle betrokken partijen een
duurzaam toekomstperspectief ontwikkelen voor de kerkgebouwen. Wethouder
Nijhuis: “Een kerkgebouw is vaak letterlijk en figuurlijk het middelpunt van een
dorp. Een oriëntatieplek met cultuur-historische waarde, het heeft voor velen
een emotionele betekenis. Ingrijpende overgangen zoals huwelijk, doop en
overlijden in mensenlevens werden of worden er beleefd; individueel en collectief.
Herinneringen aan een diepgeworteld verleden laten zich niet wegpoetsen.
Kerkgebouwen bepalen vaak mede de identiteit van een dorp. Daar moet je
zorgvuldig mee omgaan en samen tot een toekomstvisie komen. Doel is, waar
mogelijk, behoud van deze beeldbepalende gebouwen”, aldus wethouder Nijhuis.
Aanleiding
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt sinds 1 januari
2019 middelen beschikbaar voor het opstellen van kerkenvisies. Het primaire doel
van het ministerie voor het opstellen van een kerkenvisie is het behoud van (rijks)
monumentale kerkgebouwen. Een kerkgebouw is een gebouw dat doelbewust
als gebedshuis is gebouwd, ongeacht de denominatie. In de gemeente Losser
staan negen kerkgebouwen, daarvan heeft één de status van rijksmonument,
drie zijn een gemeentelijk monument, één kerkgebouw is buiten gebruik en één
kerkgebouw is nu een woonhuis.
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ONDER DE APPELSCHEL
door Wendy Keizer
VVV Cadeaubonnen actie
Een van de opdrachten tijdens de Dorpsquiz Beuningen was om een vvv
cadeaubon te kopen. De waarde en de bestemming van de cadeaubon mochten
de teams zelf bepalen. Enige voorwaarde was dat de bon naar een persoon /
groep of organisatie uit Beuningen gaat. Wij hebben de teams gevraagd wie zij dit
gunnen, wie kan zo´n mooi gebaar goed gebruiken? Het heeft gezorgd voor vele
mooie en hartverwarmende verhalen en reacties. Wij hebben als organisatie de
cadeaubonnen persoonlijk overhandigd.
Beste Jan,
Al enkele jaren laat jij, ons Beuningers, genieten van dat mooie stukje Beuningen
langs de Dinkel! Dat doe jij door jouw pad open te stellen. De laatste tijd krijg
jij jammer genoeg steeds meer last van fietsers, loslopende honden en met
name hondenpoep.
Wij willen jou met deze bijdrage een hart onder de riem steken en een klein
beetje bijdragen aan de aanschaf van een poepdief, poepzakken of een
hekwerk.
Damhoes Jan, ie verdeent ‘t!
				
Bedankt namens De Notenbar

Jan Damhuis
Onze keuze voor de cadeaubon was erg lastig.
Er zijn zoveel instanties,
verenigingen en
organisaties wie we een warm hart toe dragen.
Eigenlijk zijn er vier die ons erg aan het hart
gaan; De Poaskearls, Buitengewoon Beuningen,
het gala en natuurlijk de eerste zondag van de
maand bij Sterrebos. Een keuze maken is te
moeilijk, maar laat er nu één overbruggende link
tussen deze parels zitten; Harm Kleisman! Noem
het nepotisme, noem het zelfpresevering, het
maakt ons niet uit. Wij gunnen het ´oons Harm´
van harte!
Team Elscheboer

Harm Kleisman
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Lieve kapel ´Kats van de Wies´
Wij zijn heel blij dat Beuningen meer noten op
de zang heeft gekregen. Daarom krijgen jullie
van ons deze kleine ondersteuning. Wij hopen
dat jullie met dit kleinigheidje de noodzakelijke
trombone kunnen binnen halen. Op naar het
eerste concert voor Beuningen. Wij zullen jullie
bewonderen. Ga zo door!

Beste leden van
´Kats van de WIES´

Wij gunnen jullie dit extraatje
om jullie een ´noot´ verder op
weg te helpen. We vinden het
een mooi initiatief dat jullie een
Team Snieders
kapel hebben opgezet; goed voor
de leefbaarheid van het dorp, weer een extra vereniging erbij. We zien
dat er met veel enthousiasme samen wat moois neergezet wordt, want
wanneer we ´s avonds een rondje door het dorp lopen, horen we dat er
in menig huis geoefend wordt! Als jullie met carnaval dan eindelijk op het
podium jullie tonen mogen laten horen, is dat vast een droom voor velen
die uitkomt.
We wensen jullie veel succes,
en hopelijk breng ie ons met
carnaval ´KATS VAN DE WIES´!
Team de schoolbuurt; Laurens
en Christine, Paul en Magda,
Laura en Jelle, Ruurd,
Lisa en Guus

Kapel ´Kats van de Wies´

NIEUWE LEDEN GEZOCHT!
Kats van de Wies bestaat momenteel uit 20 leden en kunnen inmiddels een
aardig deuntje blazen. Maar ze zijn nog op zoek naar nieuwe leden! Zo zoeken
zij iemand die het leuk vind om op de SOUSAFOON te gaan spelen. Ook bij de
trombones en trompetten kunnen ze nog enthousiaste nieuwe leden gebruiken.
Lijkt het je leuk om dit te leren? Twijfel niet en neem contact met ze op!
Mail naar: katsvandewies@gmail.com
SPONSOR WORDEN?
Kats van de Wies is ook op zoek naar sponsoren voor de kleding. De kapel
wil natuurlijk wel een fantastische eerste indruk maken dus dat moet er dan
uiteraard ook gelikt uit zien! Geïnteresseerd? Neem dan contact met ze op!
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MARIABEUKSKE

VIERINGEN, INTENTIES EN JAARGEBED
Zaterdag 15 januari 16:00 uur:
Voorganger:
pastor Munsterhuis
Misdienaars:
Maria Hoonberg, Maud Zanderink
Collectant:
G. Smellink
Muziek:		
Muzikale omlijsting
Jaargebed:
Truus Bonnes - Grashof
Intenties:
Jan Bonnes

Eucharistieviering

Zondag 16 januari 12:00 uur:
Doopviering van Anna Kamphuis, Lyn Mensink en Sieb Pulles

Doopviering

Zondag 23 januari 09:00 uur:
Communieviering
Voorganger:
pastor Schraven
Misdienaars:
Yvette Berning, Berend Geers
Collectant:
H. Rolink
Intenties:
Harry Booijink, vader en moeder Oortman, ouders Grote
		
Beverborg-Visschedijk, Gerard olde Olthuis van de kerkhofploeg
Zaterdag 29 januari 16:00 uur:
Voorganger:
pastor van Vilsteren
Zang:		
Themakoor
Misdienaars:
Jan Hoonberg, Naduah Bloemen
Collectant:
C. Loman
Jaargebed:
Bennie Rikkink
Intenties:
pastoor van Burgsteden
Woensdag 2 februari 08:30 uur:
Voorganger:
pastor van Vilsteren
Misdienaars:
Hanne Kamphuis, Noek Oude Ophuis

Communie-/gezinsviering

Communieviering
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PASTORPRAAT
Op het moment waarop u dit stukje leest, hebt u alle kerstspullen al opgeruimd.
Maar op het moment waarop ik dit stukje schríjf, is de Kersttijd nog niet afgelopen en is het, zoals ik het noem, “tweede deel” van het Kerstverhaal nog maar
net verteld in de kerk op het hoogfeest van de Openbaring van de Heer; van de
drie koningen die de ster hebben gevolgd en aangekomen zijn bij de stal in Bethlehem, waar zij het Kind hulde brengen met hun goede gaven.
Dit verhaal klinkt na wanneer we een wandeling maken in een gebied waar ik nog
niet eerder geweest ben. Het brengt ons bij een prachtig stuk natuur met vele,
zeer oude jeneverbesstruiken. Op een bord lees ik dat dit stukje natuur behouden
is gebleven dankzij de inzet van een man, een bioloog, die gepleit heeft voor
een verlegging van het tracé van de snelweg. Dit lezende zie ik het Kerstverhaal
als het ware voor me: met de ster die deze man in beweging heeft gebracht en
hem stil heeft doen staan bij de plek waarvoor hij, met zijn kennis van de natuur
en oog voor de kwetsbaarheid ervan, iets kon betekenen. Zo heeft hij met zijn
gaven hulde gebracht aan een klein en kwetsbare stukje schepping, waardoor wij
er nog steeds van kunnen genieten.
De kerststalletjes in onze huizen zijn opgeborgen en de koningen opgerold in
papier of doeken, maar het verhaal gaat door in ons leven van alledag. Er zijn
mensen die elke avond voordat zij gaan slapen een blik werpen op de sterren aan
de hemel. Zou dat niet een mooi voornemen zijn om ook te gaan doen? Want
misschien is er wel een ster(retje) aan het hemelse firmament dat onze aandacht
vraagt, dat ons ergens naar toe wil leiden waar wij met onze gaven van betekenis
kunnen zijn voor iets of iemand. Laten wij onze blik daarop gericht houden, opdat
wij het –hoe klein en kwetsbaar ook als het Kind in de kribbe – onze hulde kunnen
brengen.
Mede namens mijn collega’s wens ik u een zalig nieuw jaar!
José van den Bosch PW

KERSTMIS EN OUD-NIEUWJAAR
Bijna geheel 2021, zijn we zowat op alle gebieden beperkt geweest door het
covid-19 virus, ook wel de corona pandemie. In dat opzicht leek 2021, veel op
2020! Gelet op de huidige beperkende overheidsmaatregelen zijn er tot zeker
14 januari 2022 beperkte groepsgrootte toegestaan. Het ligt niet in de lijn der
verwachting dat er na deze datum opeens veel meer mogelijk is. Nu lijkt zelfs
het tegendeel daarvan waar. Het is daarom dat het parochiebestuur van Lumen
Christi vanaf deze plek iedereen een welgemeend vrolijk en gezegend kerstfeest
en een gelukkig en voorspoedig 2022 wil toewensen.
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INLUIDEN ACTIE KERBALANS
Reeds enkele jaren, al dan niet met bekende of prominente Twentenaren,
besteden we binnen Lumen Christi aandacht aan het inluiden van de ActieKerkbalans. Komend jaar zal dat door de inmiddels aangekondigde corona
beperkingen, uiterst beperkte groepsgrootte, anders dienen te verlopen. Daarom
heeft het parochiebestuur besloten dat de actie kerkbalans die op zaterdag 15
januari 2022 om 13.00 uur zal worden ingeluid, alleen door de klokkenluiders,
verder zonder publiek, zal plaatsvinden. Vanuit alle kerken, binnen Lumen Christi,
zullen op bovengenoemde dag en tijdstip de kerkklokken worden geluid.
Tevens is het in 2022, 50 jaar geleden(1972) dat de actie kerkbalans voor het
eerst werd gehouden.
Een heugelijk jubileum. Jammer dat dit jubileum gekenmerkt wordt door dalende
kerkinkomsten i.v.m. de corona pandemie. Daarom hopen wij dat wanneer u een
bijdrage gevraagd wordt, u de actie kerkbalans een warm hart zult toedragen.
Bij voorbaat hartelijke dank daarvoor.

LOCATIENIEUWS
Aktie Kerkbijdrage
Net als voorgaande jaren houden we in onze geloofs/dorpsgemeenschap
weer de jaarlijkse “Aktie Kerkbalans”. De actieperiode loopt van 15 januari tot
en met 29 januari 2022.
Het thema in 2022 is: “Geef vandaag voor de kerk van morgen”.
De opzet van de kerkbalans is anders dan voorgaande jaren. We moeten
rekening houden met de landelijke coronamaatregelen en daarom zal er zo
min mogelijk persoonlijk contact zijn tussen de vrijwilliger/vrijwilligster en de
parochiaan.
Vanaf eind januari kunt u de bekende enveloppe met invulformulier
kerkbijdrage in uw brievenbus verwachten. De parochianen die in het verleden
een automatisch incasso hebben afgegeven ontvangen deze enveloppe niet.
Wij vragen u om uw ingevulde formulier, gesloten in de retourenveloppe, het
liefst zo spoedig mogelijk, maar vóór 7 februari te bezorgen in de brievenbus
van de contactpersoon voor uw wijk of straat. De naam van deze persoon
staat vermeld op de brief.
U mag ook de retourenveloppe inleveren in de brievenbus van de kerk,
Beuningerstraat 75.
Mogen wij ook het komende jaar weer rekenen op uw financiële bijdrage.
Graag willen we hierbij nogmaals benadrukken dat de gelden binnen onze
eigen locatie worden besteed.
Namens de locatieraad hartelijk dank voor uw medewerking en uw financiële
steun.
De Locatieraad
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'LICHT IN HET DUISTER'
Week van gebed 16-23 januari 2022
‘Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden’ (Matteus
2 vers 2). Tijdens de Week van gebed voor eenheid van christenen staan we stil
bij de ster van Bethlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar
Jezus. Van oudsher staan de magiërs uit het oosten, ook wel bekend als wijzen
of koningen, symbool voor de verschillende volken op aarde. Zij komen uit verre
landen en vertegenwoordigen verschillende culturen. Maar ze worden gedreven
door hetzelfde verlangen…
Het materiaal voor de Week van gebed is dit jaar voorbereid door christenen uit
het Midden-Oosten. Als kleine, kwetsbare gemeenschap leven zij in een regio
waar spanningen en gewelddadige conflicten aan de orde van de dag zijn.
Geïnspireerd door wat zij ons aandragen willen wij ons samen bezinnen op onze
roeping en bidden voor de wereld waarin wij leven.
U bent van harte welkom, ook online: www.kerkdienstgemist.nl
Oecumenische viering
Datum: 		
16 januari 2022 om 10.00 uur
Plaats: 		
Protestantse kerk, Grotestraat 3 Denekamp
Voorgangers: pastor Ingrid Schraven (Lumen Christi) en
		
ds Erna Lensink (Protestantse gemeente Denekamp)
M.m.v.:		
Het dameskoor van Lumen Christi
Datum: 		
Plaats: 		
Voorgangers
		

23 januari 2022 om 10.00 uur
H Simon en Judaskerk, Ootmarsum
Pastor Tom Van Vilsteren en
ds Roel Kloosterziel.

Online:		

parochielumenchristi.nl/vieringen
wij volgen de op dat moment geldende corona-maatregelen

DOOPVIERING
Zondag 16 januari om 12.00 worden er 3 kinderen gedoopt. Wat fijn om deze
kinderen op te mogen nemen in onze geloofsgemeenschap.
De dopelingen zijn;
Sieb, zoon van Lisa Kamphuis en Niels Pulles, broertje van Mees
Anna, dochter van Luuk Kamphuis en Esther Sonder, zusje van Fien
en Lynn, dochter van Cyntha Mensink-Sanderink en Stefan Mensink, zusje van
Mike.
Wij wensen de ouders, broertjes, zusje, en verdere familie een fijne viering toe.
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Namens de doopwerkgroep, Christel en Lisa

UITNODIGING
Graag nodigen we jullie uit voor de eerste gezinsviering in het nieuwe jaar.
Op zaterdag 29 januari om 16.00 uur is er een viering met als thema:
geloof, hoop en liefde.
Pastor van Vilsteren is de voorganger en het themakoor verzorgt de zang.
Als de maatregelen na de eerstvolgende persconferentie niet gewijzigd worden,
geld een max. van 50 personen per viering. Kinderen tot en met 12 jaar niet
meegerekend. Achter in de kerk op het infobord hangt een invulformulier om je
op te geven.
We zien jullie graag.
Werkgroep gezinsviering

CONTACT PAROCHIE

Secretariaat Lumen Christi
Op werkdagen van
09:00 - 11:30 uur
tel. 0541-353551
www.lumenchristi.nl

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.
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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W W W. K I E N H U I S G R O E P. N L

Kloppendijk 32 • Denekamp

06 12 03 14 24

Tuinonderhoud

Tuinaanleg

Snoeiwerkzaamheden

Grondwerk • Bestrating • Beplanting
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Jan ter Steege

Goed eten, daar ho

uden wij van!

Oldenzaalsestraat 40A
7591 GM Denekamp
Tel: 0541-356355

CONTAINER VERHUUR
VOOR DIVERS AFVAL
• VASTE PRIJZEN VOOR HET PLAATSEN EN OPHALEN
• DIVERSE MATEN: 3 M3 / 6 M3 / 10 M3 / 14 M3 / 30 M3

Ambachtstraat 4C - 7587 BW De Lutte
0541 - 551216

MACHINE VERHUUR
KLINKERKNIPPERS • TRILPLATEN • WACKERSTAMPERS

witgoed

RILOH

LOONWERK
GRONDVERZET

TRANSPORT
• Straatwerk & verhuur • Graafwerkzaamheden
Tuinaanleg • Levering bouwstoffen:
gebroken puin, vulzand, metselzand, bemeste tuinaarde, etc.

WWW.WERKTUIGENBOUWDIENST.NL

A:
E:
T:
W:

Faradayweg 5
info@anylabel.nl
0541-228080
anylabel.nl

- Draagbeugels
- Hanglabels
- Steeketiketten
- Banners
- Breekmunten
- Overige vormen

Wij denken

graag met

BRANDLICHTERWEG 66D
7591 NE DENEKAMP
T. 0541 35 14 58

u mee!

WERKTUIG & BOUWDIENST DENEKAMP
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