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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 21 april uw stuk naar
onderstaand mailadres:
dorpsbladbeuningen@gmail.com
Parochiële berichten:
Kopij inleveren voor: 21 april
Email: beuningen@lumenchristi.nl
Trudy Oude Nijeweme:
Redactieadres: 			
Marja Beld:

0541-353568
06-20528901
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KALENDER

April
7
8
		
10
10
16
17
18
20
20
		
23
-

Jaarvergadering Parochie
Regioledenmiddag ZijActief in Kulturhus de CoCeR te Rossum.
Begint om 13:45 uur
Palmzondag
Carnavalsoptocht Oldenzaal
Paashout halen
Eerste paasdag
Tweede paasdag
De actieve ontmoeting
Ledenavond ZijActief in café-rest. 't Sterrebos.
Begint om 20:00 uur
Oud papier

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

VACATURE ACTIEF TWENTE
Gezocht
Schoonmaakster bij Actief Twente. Het gaat om 1 ochtend per week ca. 4 uur.
Heb je interesse dan mag je contact opnemen met Robert-Jan 06-57546225.
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VOETBAL- EN VOLLEYBALTOERNOOI BEUNINGEN
Het grandioze voetbal- en volleybaltoernooi in Beuningen vindt dit jaar plaats op
zaterdag 16 juli.
Op het kunstgrasveld bij de school zal ’s middags de schooljeugd de strijd aan
gaan en ’s avonds (vanaf een uur of 18.00) is het de beurt aan de buurten, vriendenen vriendinnenteams om hun volleybalkwaliteiten te laten zien. Uiteraard is er
genoeg tijd en ruimte om in de grote tent uit te rusten en na te borrelen.
De aanmelding voor het voetbaltoernooi gaat via school. Teams voor het
volleybaltoernooi kunnen zich aanmelden via vvbeuningen@live.nl. Meld je snel
aan, want vol = vol.
Voor vragen kun je altijd terecht bij Maik Koopman (06-23 94 88 38) en Ronald
Peters (06- 13 10 80 38).

HET VORMSEL
Noek Oude Ophuis en Matthijs Evering
zijn bezig met de voorbereiding van het
vormsel. Ze hebben samen opdrachten
gemaakt uit de vormselmap.
In de kerk in Denekamp hebben ze een
speeddate gehad met verschillende
vrijwilligers.
Met als afsluiting het beklimmen van de
toren.
Zaterdag 7 mei om 16.00 uur gaan ze
het vormsel doen in de st. Nicolaaskerk
in Denekamp.
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NLDOET MARIASCHOOL
Op zaterdag 12 maart heeft de OR van de Mariaschool meegedaan aan NLdoet.
Dit is een vrijwilligersactie van het Oranje Fonds waarvoor door maatschappelijke
organisaties subsidie aangevraagd kan worden. De school had het idee om een
houten podium om de boom op het schoolplein te maken. Tevens waren er op de
muren en het schoolplein nog wat schilderklussen. Op de dag zelf waren er ORleden, leerkrachten en ouders aanwezig om de handen eens flink uit de mouwen
te steken. Het was perfect weer om lekker buiten te klussen en de stemming
zat er dan ook goed in. Het resultaat van het podium en het schilderwerk is
voor iedereen iets om trots op te zijn. De leerlingen reageerden op maandag
enthousiast en alles werd uitgebreid getest. Al met al een zeer geslaagde NLdoet
met een resultaat waar de kinderen nog jarenlang plezier aan kunnen beleven.
Iedereen die hierbij geholpen heeft willen we via deze weg nogmaals bedanken!
De OR van de Mariaschool.
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WELKOMSACTIE
Ik was vorige week buiten wat aan het klussen toen
er ineens een vrouw kwam aangelopen met een heel
pakket onder haar arm. Ze stelde zich voor als Ellen
Aveskamp en vertelde dat ze me namens de werkgroep
Boeiend Beuningen welkom kwam heten. Ik ben eind
oktober in Beuningen komen wonen, maar door de
corona was alles een tijd vertraagd, vertelde Ellen, en
nu de lockdown voorbij was waren er maar liefst 25 (!)
nieuwkomers te bezoeken. Ellen en de rest: petje af!
Ze had een heel welkomstpakket bij zich, met een
serie folders over het dorp, en een aantal origineel
Beuningse producten: een pot jam van 't Nije Eskes de
(is al op), een melkfles met folder om bij erve Sleiderink
rauwe melk te komen tappen, een doos biologische
eieren van de familie Nijhuis en een stuk rauwmelkse
kaas met Fenegriek van kaasboerderij Koelant, van melk van koe Bontje met de
blonde wimpers. Allemaal schitterend ingepakt met een groot Welkom erop. En
zo voelde het ook, dit voelt als heel erg welkom, een heel warm onthaal.
Ik ben Harrie Austie, heb tot mijn 18e in Beuningen gewoond, ben toen naar
Groningen gegaan, nu op mijn 68e terug, en dus bijna 50 jaar "weg" geweest. Ik
heb ondertussen al een keer meegedraaid in de kerkhofploeg, inclusief de nazit.
Ik geloof dat ik geslaagd ben en terug mag komen, dus met de verdere integratie
komt het wel goed.
Boeiend Beuningen, dit is een hele mooie aktie, een schitterend initiatief!
Harrie Austie, Pastoor Bolscherstraat 8
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PAASPROGRAMMA BEUNINGEN
Na twee jaar geen paasvuur te hebben gehad zijn we verheugd om iedereen weer
uit te nodigen om mee te doen aan de paastradities in Beuningen.
Om te beginnen op Palmzondag 10 April is er wederom het traditionele
eiergadder’n. We nodigen alle jongens en meisjes uit van groep 4 t/m 8 en
klas 1 en 2 van het Twents Carmel College. Het vertrek is om 10.00 uur bij café
restaurant ‘t Sterrebos. Na afloop wordt iedereen weer terug verwacht bij Café
Restaurant 't Sterrebos voor een traktatie als dank voor hun inzet. We hopen dat
de ouders hun kinderen stimuleren om deze paasgebruiken voor Beuningen te
behouden.
Vervolgens gaan we op paaszaterdag 16 April paashout halen met jong en oud.
Vertrek om 13.00 uur bij c.r.’t Sterrebos. Met de gebruikelijke consumptie aan
de Kampbrugweg als dank voor de inzet van deze middag. Vanaf maandag 11
April is het mogelijk hout te brengen op de vaste locatie bij Jan Damhuis (alleen
takken)
Op 17 April, 1e Paasdag vertrekken we om 13.30 uur vanaf het kerkplein naar
het Sterrebos voor het halen van de paasstaak. We gaan de staak buiten voor de
kerk zegenen, waarna we vervolgens direct doorgaan naar de paasweide waar
de paasstaak na voorzien te zijn van een ton, met vereende krachten overeind
wordt geplaatst en met opbod zal worden verkocht.
Na al deze paasgebruiken te hebben afgerond wordt het paasvuur om 20.30
aangestoken. Na het succes van de afgelopen jaren staat er ook dit jaar weer
een drankje klaar bij het paasvuur. De opbrengst gaat wederom naar een goed
doel. Hierbij wordt iedereen van binnen en buiten Beuningen van harte uitgenodigd.
We wensen u allen een zalig Pasen
De Poaskeerls
(het deelnemen aan de paasgebruiken is op eigen risico! )

GEMEENTENIEUWS
Mobiele showroom Energieloket in Losser
Op 22 april staat de mobiele showroom van het gemeentelijk energieloket in
Losser. Op de parkeerplaats van Albert Heijn kunt u terecht met al uw vragen
voer isoleren, ventileren, energie opwekken en verwarmen. Energiecoaches en
adviseurs van het energieloket staan voor uw klaar met gratis en onafhankelijk
advies. Zien we u daar?
www.duurzaambouwloket.nl/losser
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ONDER DE APPELSCHEL
Tijd voor een paar lekkere recepten.
Kleine gerechtjes die snel klaar zijn
maar o zo lekker!
Zalmwraps
Deze zalmwrapjes zijn altijd heel
populair op feestjes. Heel makkelijk
en ook lekker voor bijvoorbeeld bij de
paasbrunch!
Dit heb je nodig:
- Wraps
- Roomkaas of kruiden roomkaas
- Zalm
- Gemengde sla
- Groene pesto
- Geroosterde pijnboompitten
En zo doe je het:
1. Besmeer de wraps met roomkaas.
2. Verdeel er wat sla over.
3. Leg hier 1 of 2 plakken zalm op en
besmeer deze met een beetje groene
pesto.
4. Bestrooi met wat geroosterde
pijnboompitten.
5. Rol de wrap nu strak op en snijd de
wrap in stukjes. Eventueel vastprikken
met cocktailprikkers.
6. Smullen maar!

Mini preitaartjes met feta
Deze lekkere taartjes zijn erg makkelijk
te maken. Ze zijn zowel warm als koud
te eten dus handig om
mee te nemen! En natuurlijk ook weer
erg lekker voor bij de paasbrunch!
Dit heb je nodig:
- 10 vellen hartige taart deeg
- 250 gram prei
- 125 ml crème fraiche
- 100 gram feta
- 4 eieren
- Peper en zout
- 1 teen knoflook
- Boter of margarine
- 2 eetlepels paneermeel
- Muffin bakvorm
En zo doe je het:
1. Verwarm de oven op 200 graden.
Laat het deeg ontdooien. Bak de prei
met het fijngesneden teentje knoflook
in een pan tot deze wat geslonken is.
Vet de muffinvormpjes in met boter of
margarine. Leg in elk vormpje een
velletje deeg en vorm met je vingers.
Mocht er deeg uitsteken kun je dit een
beetje wegsnijden.
2. Prik met een vork gaatjes in de
bodem en bestrooi met paneermeel.
Klop de eieren los met de creme
fraiche, peper en zout. Schep de prei
en de helft van de feta in stukjes er
door. Vul de beklede vormpjes met het
prei mengsel. Kruimel de rest van de
feta er over. Zet de mini preitaartjes 25
minuten in de oven.
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Witte rocky road met bastogne
Wil je op iets lekkers trakteren maar heb je weinig tijd? Dan is deze witte rocky
road ideaal. Snel, makkelijk maar superlekker!
Dit heb je nodig:
- 600 gram witte chocolade
- 125 gram bastognekoekjes
- 125 gram fudge (tip! de fudge met caramel zeezout smaak is ook erg lekker!)
- 125 gram (geroosterde) amandelen
En zo doe je het:
1. Neem een bakblik van 20 x 30 cm en vet deze in. Beleg vervolgens met
bakpapier, dit blijft mooi plakken omdat je het blik hebt ingevet.
2. Breek de bastogne koekjes in kleine brokjes en snijd de toffee in kleine stukjes.
Verdeel de helft van de ingrediënten over de bodem van het bakblik.
3. Smelt de witte chocolade au bain-marie: zet een pannetje op medium tot laag
vuur met een laagje water erin en hang er een vuurvaste kom boven.
4. Giet de gesmolten witte chocolade op de ingrediënten in het bakblik. Verdeel
nu de andere helft van de ingrediënten er gelijkwaardig overheen en druk hier
en daar een beetje aan. Zet de rocky road nu een paar uur (of een nacht) in de
koelkast tot de witte chocolade helemaal opgesteven is.
5. Til de witte rocky road uit het bakblik via het bakpapier en snijd in stukjes.
Genieten maar!
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SAM'S KLEDINGACTIE
Sam’s Kledingactie voor schoolkinderen in Oeganda
Ieder voorjaar en najaar organiseert Sam’s Kledingactie een aantal speciale
landelijke actiedagen, om zo extra veel kleding op te kunnen halen voor het goede
doel. Dit voorjaar is er nogmaals gekozen voor hulp aan schoolkinderen en hun
ouders in Oeganda zodat zij, wanneer Corona voorbij is, weer terug naar school
kunnen.
Actiedag in Beuningen
De honderden vrijwilligers van Sam’s Kledingactie zamelen, grotendeels, het hele
jaar door kleding en schoenen in voor het goede doel. Zij doen dit vanuit een
depot aan huis of bij een bedrijf, school of kerk.
Op zaterdag 7 mei a.s. kunt u in Beuningen kleding en schoenen -die u niet
meer draagt, maar waar iemand anders misschien nog wel blij van wordtinleveren in het kerkportaal van de Maria van Altijd Durende Bijstand Kerk aan de
Beuningerstraat 75. De Sam’s vrijwilligers zullen dan van 09.00 tot 13.00 uur uw
goederen -geheel coronaproof- in ontvangst nemen.
Kapotte en vuile kleding, speelgoed en knuffels, handdoeken, kussens en
dekbedden mogen zij helaas niet aannemen.
Uw steun is onbetaalbaar
Een financiële bijdrage van € 75.000,- biedt kinderen in Oeganda iets
onbetaalbaars: door naar school te gaan, maken zij kans te kunnen ontsnappen
uit de armoedecirkel en een betere toekomst voor zichzelf te creëren! Met uw
steun in de vorm van kleding en schoenen zorgt Sam’s Kledingactie er samen met
Cordaid voor dat de kinderen die niet (meer) naar school gaan of na Covid-19 niet
terug zouden komen, na de heropening toch weer naar school gaan of op school
blijven. Hoe meer kinderen naar school toe gaan, hoe meer kans ze hebben op
betaald werk en hoe beter hun toekomstperspectief wordt. En dit geven zij weer
door aan hun kinderen.
We hopen samen met u hiervoor te kunnen zorgen.

14

MARIABEUKSKE

VIERINGEN, INTENTIES EN JAARGEBED
Zaterdag 9 april 19:30 uur:
Voorganger:
pastor Munsterhuis 		
Zang:		
Themakoor
Misdienaars:
Maria Hoonberg, Mandy Berning
Collectant:
G. Smellink
Witte donderdag 14 april 13:45 uur:

Palmzondag
Eucharistie/gezinsviering

Gezinsviering

Goede vrijdag 15 april 19:00 uur:
Voorganger:
pastor van Vilsteren.
Zang:		
Themakoor
Zondag 17 april 09:00 uur:
Pasen
Voorganger:
pastor Kerkhof Jonkman		
Communieviering
Zang:		
Dames/herenkoor en Themakoor
Misdienaars:
Berend Geers, Yvette Berning.
Collectant:
H.Rolink
Jaargebed:
Johan Bloemen, Marie en Bennie Broenink
Intenties:
fam Broenink, ouders Olde Olthuis, Gerard Olde Olthuis, ouders
Rikkink- Grote Punt en Bennie, Anja Rikkink- Oude Egbrink, ouders Grote PuntWolters en Truus Grote Punt, Johan Scholten, Ine Peterinck- Scholten, ouders
Steunebrink- van der Ham, Hennie en Alfons Steunebrink, vader en moeder
Oortman, Bets en Annie Rikkink- Greftenhuis en Alwie Rikkink, overl. fam Tijans,
Jan Kuipers, Harry Booijink, ouders Booijink- Hesselink, ouders ZwijnenbergKamphuis en Alwie, Henk en Riet Vaneker- Kamphuis, Hennie en Truus EppinkVelthuis, ouders Keizer- Scholten, ouders Oude Nijeweme- Sleiderink, ouders
Roesthuis- Grote Beverborg, Hennie Steunebrink van de Denekamperstraat,
Bets Loman, Lide Smellink- Engelbertink, ouders Smellink- Geertshuis, ouders
Engelbertink- Velthuis, Hennie Rikkink, ouders Sanderink- Golbach, Hennie en
Diny Nijhuis- Pots, ouders Rikkink- ten Dam, ouders Benneker-Wigger en Jan
Benneker, Ine en Jan Borghuis- Benneker, ouders Kleisman- Egbers en Marjolein,
Anton en Pauline Loman- Jansen, ouders Scholten- Bodde en Truus Scholten,
ouders Loman- Remerink
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Zaterdag 23 april 19:30 uur:
Communieviering
Voorganger:
pastor van Vilsteren 		
Zang:		
Muzikale omlijsting
Misdienaars:
Luuk Geers, Jasmijn Wildemors
Collectant:
C.Loman
Jaargebed:
Hennie Nijhuis,Truus Heerink-Nieuwenhuis, Hennie Nieuwhuis
Intenties:
Uitdankbaarheid, Diny Nijhuis-Pots, Bernard Heerink,
		
Pastoor van Burgsteden, Bernadet Nieuwhuis

PASTORPRAAT
De afgelopen weken is er in verschillende wakes gebeden voor vrede in Oekraïne.
Het gebed als vorm van bezinning op de gevolgen van een gewapend conflict
in een polariserende wereld. Een bezinning als deze mag hopelijk bijdragen aan
de gewenste vrede. Vrede die al decennia lang niet vanzelfsprekend en soms
broos is. Vrede laat zich het beste kenmerken als een heilzame toestand van rust
en harmonie en afwezigheid van stoornis, twist of strijd. Daarentegen wordt het
begrip vrede het meest gebezigd als tegenhanger van oorlog. Dat vraagt om enige
nuance, want soms wordt geweld ingezet om vrede af te dwingen. Bestaat er
daarom zoiets als rechtvaardiging voor oorlog? Het begrip rechtvaardige oorlog
zal vele mensen de wenkbrauwen doen fronsen. Er bestaat bij de meerderheid
van de samenleving immers een diepe afschuw tegen oorlog. Toch rechtvaardigt
het streven naar vrede soms inzet van proportioneel geweld. De ervaring leert dat
het helaas niet mogelijk is om enkel op basis van emoties en goede bedoelingen
vrede te waarborgen. De RK kerk heeft gezocht naar een universele vredesmoraal.
Onderdeel van deze moraal is niet enkel verklaren dat een oorlog uit den boze is
en dat het niet wil zeggen dat men de oorlog niet hoeft te voeren.
Paus Franciscus zegt ons dat vrede niet enkel kan worden verstaan als een
stroming die met name vredelievende overeenkomsten met andere religies en
godsdiensten benadrukt. Vrede betekent meer dan alleen de afwezigheid van
geweld. Vrede is een omvattend bericht met een diepere gelaagdheid. Zij impliceert
een handreiking, een teken van begroeting, verbondenheid, het overbruggen
van een verschil. Het gaat vooral om de intentie om tot elkaar te komen. Vrede
verbindt verschil. Het afdwingen van vrede kent een keerzijde, zeker voor talloze
mensen die er door de geschiedenis heen hun leven voor hebben gegeven. We
mogen hopen dat hun inzet niet voor niets is geweest. Met het aanstaande
Paasfeest mogen we vieren dat Jezus de dood heeft overwonnen. Het licht van
de verrezen Heer is daarbij een krachtig symbool. We vragen met de Paasdagen
in het verschiet in de context van de huidige gebeurtenissen meer dan ooit om
zijn bescherming en nabijheid, om vrede. In de aanloop naar de goede week en de
Paasdagen hopen we dat degenen die haat en duisternis zaaien tot inkeer mogen
komen. Dat niet langer onschuldigen en burgers moeten lijden en bevrijd worden
van het juk van de agressor. We vragen om licht en vrede zodat bloedvergieten
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niet nodig is. Dat de wapens omgesmeed mogen worden tot ploegijzers. We
vragen om zegen voor een ieder die zich als vijand gedraagt. Dat de vijand onze
broeder mag worden. Ik wens u een zalig Paasfeest.
Tom van Vilsteren

VERHUISBERICHT
Op 17 maart hebben mijn echtgenote en ik de pastorie in de Lutte verlaten.
We zijn verhuisd om ons wederom te vestigen in Almelo. We kijken terug op
een mooie periode op een prachtige en unieke plek in de Lutte. Nu zult u zich
afvragen waarom dan deze unieke plek verlaten? Dat heeft o.a. te maken met
ontwikkelingen op de huizenmarkt. We hebben daarom, eerder dan aanvankelijk
de bedoeling was, een huis gekocht in het centrum van Almelo. Deze verhuizing
staat los van mijn werkzaamheden voor Lumen Christi. Hierin verandert niets. Ik
blijf onder dezelfde condities werkzaam in de parochie en zal u op gezette tijden
blijven ontmoeten.
Vriendelijke groet,
Tom van Vilsteren

UITNODIGING
Zaterdag 9 april a.s. om 19.30 uur is er een gezinsviering. We vieren dan
Palmpasen.
We denken dan aan de intocht van Jezus in Jeruzalem.
Wij nodigen iedereen uit om bij deze viering aanwezig te zijn.
Vele kinderen hebben een palmpaasstok gemaakt. Deze mogen jullie meenemen
naar de kerk. De stok moet voorzien zijn van je naam.
Aan het eind van de viering is er een palmpaasoptocht door de kerk.
Pastoor Munsterhuis zal in deze viering voorgaan en het themakoor zal de zang
verzorgen.
Wij willen ook graag iedereen uitnodigen voor de viering van woord en gebed op
donderdag 14 april a.s. om 13.45 uur. We vieren dan Witte Donderdag, op die dag
ging Jezus voor het laatst met Zijn vrienden aan tafel.
We hebben als thema gekozen “Breken en Delen”.
Wij laten tijdens de viering een mooie power point zien.
Alle schoolkinderen gaan samen met de leerkrachten naar de kerk.
Alle ouders, opa’s, oma’s en alle andere parochianen zijn natuurlijk ook van harte
welkom.
Werkgroep gezinsviering
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Viering Goede Vrijdag
Vrijdag 15 April om 19.00 uur is er een goede vrijdagviering.
Het wordt een mooie viering met eigentijdse teksten naast het passieverhaal en
toepasselijke liedjes uit o.a. Jesus Christ Superstar, verzorgd door het themakoor.
Graag nodigen we u allen uit!

BRIEF VAN DE R.-K. BISSCHOPPEN VAN NEDERLAND
Vluchtelingen mogen een beroep op ons doen.
Dagelijks komen er nieuwe vluchtelingen, slachtoffers van geweld en armoede
naar ons land. Er is een grote bereidheid om hen
te helpen. Veel vrijwilligers nemen initiatieven om hen in de plaatselijke
gemeenschap te verwelkomen. Ook vanuit parochies zijn
er activiteiten om onderdak te bieden aan vluchtelingen. De Nederlandse
bisschoppen zijn u allen dankbaar voor deze inzet en heten de vluchtelingen van
harte welkom.
Utrecht, 18 maart 2022 (voor de gehele tekst van de brief verwijzen wij u naar de
website van de parochie Lumen Christi).

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, dopen, 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

VRAAG
GRATIS
& VRIJB
LIJVEND
EEN PA
SSENDE
OFFERT
E AAN.

Beuningerstraat 41 | 7588 RG Beuningen

MOB. 06-12031424

WWW.THOMASKOKTUINEN.NL
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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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