
1

EDITIE 2

GEMEENTENIEUWS 4

MARIABEUKSE   10

ONDER DE APPELSCHEL 6

JAARGANG: 2022
PERIODE: 5 FEBRUARI - 25 FEBRUARI

t klokhoes‘



2

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

-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 18 februari uw stuk naar 
onderstaand mailadres:
dorpsbladbeuningen@gmail.com 

Parochiële berichten:
Kopij inleveren voor: 17 februari
Email: beuningen@lumenchristi.nl
Redactieadres:    Trudy Oude Nijeweme: 0541-353568

Marja Beld: 06-20528901

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

DORPSBLADBEUNINGEN@GMAIL.COM

Februari
12 - Oud papier 

KALENDER

WARME TRUIENDAG

Hallo allemaal,

Wij hebben in december warme truiendag gehouden waarbij de verwarming op 
school echt uit ging, die dag hebben we hiermee €36,- bespaard.  Ook hebben we 
kerstkaarten gemaakt die we rond hebben gebracht door het hele dorp, hiermee 
konden mensen geld over maken. Dit heeft €226,- opgebracht.
Wij zijn heel erg blij met de totaalopbrengst van € 262,-
Heel erg bedankt voor al jullie hulp!

De opbrengst gaat naar de 
verjaardagsbox Oldenzaal, hier 
is juf Linda vrijwilligster.

Groetjes alle kinderen van de 
Mariaschool
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Energy Challenges pilot op de Mariaschool
Kinderen in Beuningen aan de slag met duurzame energie

Vandaag gingen de Energy Challenges op de Mariaschool in Beuningen van start. 
In een reeks van vijf inspirerende lessen leren leerlingen van groep 3 t/m 8 over 
het klimaat enenergie- en warmtegebruik. Energy Challenges is een internationaal 
project dat jongeren actief betrekt bij duurzaamheid en energie. De komende 
maanden doen ze dat in Beuningen.
Het project is een pilot binnen het wijkuitvoeringsplan Beuningen aardgasvrij.
De Klankbordgroep Beuningen denkt met de gemeente mee over het proces van 
aardgasvrij maken van Beuningen en omgeving. Deze groep kwam met het idee 
om scholen te betrekken. Ze vinden het belangrijk dat ook juist kinderen worden 
meegenomen in dit proces. Door les te krijgen over energieverbruik en -besparing, 
worden kinderen zich al jong bewust van het belang van verduurzaming. Wat 
ze op school geleerd hebben kunnen ze weer mee naar huis nemen en verder 
vertellen.
Wethouder Jaimi van Essen: “Samen met de Mariaschool hebben we een 
programma opgezet dat duidelijk maakt wat we in Beuningen te doen hebben 
op het gebied van duurzaamheid. Zo leren en ervaren ook de kinderen uit het 
dorp dat het goed is om energie te besparen en je huis duurzaam te verwarmen. 
Een mooi project om kinderen te betrekken en te inspireren!”, Walter Vollenbroek, 
locatie-coördinator van de Mariaschool, vult aan: “We zijn benieuwd naar hoe 
onze leerlingen reageren op de lessen. Het programma ziet er goed uit en past 
ook bij de wensen van de school. Zo gaan de leerlingen tijdens de praktische 
lessen onder andere zelf op energie-speurtocht, leren ze van een wooncoach hoe 
je energie in huis kunt besparen en gaan ze zelf een zonnecel bouwen.”

Pilot binnen wijkuitvoeringsplan Beuningen aardgasvrij
Binnen gemeente Losser is Beuningen een van de eerste gebieden die werkt 
naar aardgasvrij wonen. Eind 2020 is de gemeente in Beuningen gestart 
met het opstellen van een 
wijkuitvoeringsplan om te 
onderzoeken hoe de kern en 
het buitengebied op termijn 
aardgasvrij kunnen worden. 
De komende jaren werkt de 
gemeente samen met inwoners 
allereerst aan bewustwording 
over de verduurzaming van 
het dorp. Deze pilot op de 
Mariaschool is daar onderdeel 
van.

GEMEENTENIEUWS
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Kwikstart
Hoera 18!

Bij alle jongeren in gemeente 
Losser die dit jaar 18 worden is 
afgelopen week een ansichtkaart 
op de deurmat gevallen. Met deze 
kaart nodigen we je uit om de app 
van Kwikstart te downloaden.

Als je 18 wordt, moet je namelijk 
ineens veel dingen zelf regelen. En daar helpt de app van Kwikstart je bij. Heb jij 
hem al gedownload? De komende weken vertellen we je op onze sociale media 
wat je allemaal met de app kunt. Stay tuned!

Ben jij iemand die dit jaar 18 wordt? Of ken je iemand? Kijk dan op www.kwikstart.
nl/losser of scan de QR code.



6

ONDER DE APPELSCHEL

Vakantieplannen maken

De eerste maand van het nieuwe jaar 
is voorbij gevlogen! En gelukkig ziet 
het er allemaal weer wat positiever 
uit. De Corona maatregelen worden 
meer en meer versoepeld. Gelukkig 
kunnen we weer gezellig winkelen, 
lekker uit eten gaan en voorzichtig 
vakantieplannen maken. En dat is 
wel iets waar ik me ontzettend op 
verheug! Alleen al het zoeken naar 
mooie vakantieadresjes vind ik een 
leuke bezigheid. Maar als je online 
zoekt dan zie je misschien door de 
bomen het bos niet meer. Er is zo veel aanbod! En dan kan dat gezoek soms ook 
wel eens een enorm gedoe zijn en ook best tijdrovend. Heb je daar geen zin in? 
Lees dan snel verder want dan heb ik een hele goede tip!

Wil je echt eens onbezorgd genieten en zorgeloos op reis gaan? Zelf niets hoeven 
regelen en uit te zoeken? Een vakantie die tot in de puntjes geregeld is? Ga dan 
mee met Busreizen Tirol!

Busreizen Tirol organiseert al jaren de mooiste busreizen naar verschillende 
bestemmingen in 
Duitsland, Oostenrijk, 
Italië, Kroatië en Slovenië. 
De reizen zijn compleet 
verzorgd met uitgebreide 
begeleiding en culinaire 
verzorging onderweg. 
Ontbijt, lunch, hapjes en 
drankjes in de bus, overal 
is aan gedacht. Stops 
bij dure wegrestaurants 
zijn dus niet nodig. De 
reisbegeleiding is tijdens 
iedere reis in de bus en 
op de bestemming zelf 

door Wendy Keizer
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aanwezig. Wat ook heel fijn is, is dat er maar 1 opstapplaats is (in Denekamp) dat 
scheelt natuurlijk veel reistijd.

Busreizen Tirol gaat altijd zelf op zoek naar de mooiste en meest bijzondere 
bestemmingen, hotels en excursies om aan hun aanbod toe te voegen. En zo 
is er voor iedere reis een programma samengesteld maar wel met voldoende 
ruimte voor eigen invulling. Alle reizen zijn inclusief overnachtingen, ontbijt, diner 
en excursies. Kortom; je hoeft zelf echt nergens meer achteraan!

De eerste reis van dit jaar gaat naar het prachtige Porec in Kroatië. Ook gaat 
de bus deze zomer richting het Gardameer in Italië, Mayrhofen in Oostenrijk 
maar ook verschillende Almabtrieb reizen naar Oostenrijk en een hele sfeervolle 
kerstreis naar Beieren.

Nieuwsgierig geworden? Kijk voor het complete aanbod en alle informatie op 
www.busreizentirol.nl of gewoon even bellen naar 0541 - 354502

Geniet van de vakantie-voorpret!
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Nieuw zon op dak project van Greuner bij familie Berning in Beuningen
Zoals al werd aangekondigd door Greuner tijdens de dorpsvergadering op 11 
oktober komt Greuner met nieuwe projecten. In Beuningen kunnen we maar 
liefst 290 panelen gaan leggen op een schuur bij de familie Berning aan de 
Lutterzandweg.
Het gaat hier om een postcoderoos-project volgens de nieuwe SCE-regeling 
met een gegarandeerde opbrengst. Hierbij wordt de terugleverprijs die de 
energiemaatschappij betaald aangevuld met subsidie tot 14.6 ct/kWh.
Aan deze regeling kan iedereen meedoen, ook mensen die zelf thuis al 
zonnepanelen hebben liggen of al eerder panelen hebben aangeschaft bij 
Greuner. Het kan worden gezien als een investeringsregeling.
Je kunt al meedoen vanaf 1 paneel, dat ongeveer 270 euro gaat kosten. Dit 
paneel zal dan 15 jaar lang ongeveer 30 euro per jaar opleveren. Na 15 jaar heeft 
een paneel dus ongeveer 450 euro opgeleverd en dat is een winst van 180 euro. 
Niet slecht als geld op de bank helemaal niets oplevert!
Ben je geïnteresseerd? Schrijf je dan geheel vrijblijvend in op de website van 
Greuner: www.greuner.nl en geef aan hoeveel panelen je zou willen hebben. 
Greuner komt dan bij de lancering met een definitieve aanbieding.
Zonnepanelen van Greuner zijn dus goed voor je portemonnee en goed voor het 
milieu, want je helpt mee aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Zo maken we 
samen Beuningen duurzamer en houden we energie betaalbaar.
De familie Berning krijgt uiteraard een vergoeding voor hun dak.

Compenseren van CO2-uitstoot met walnootbomen bij familie Berning werd 
een groot succes
Veel mensen weten het al: bij de familie Berning zijn veel walnootbomen 
geplant: 120 stuks om precies te zijn. Deze zijn verkocht om de CO2-uitstoot van 
particulieren en bedrijven te compenseren, want bomen nemen veel CO2 op. Deze 
bomen leveren ook nog eens walnoten op! Alle bomen zijn inmiddels verkocht, 
wat natuurlijk geweldig is. Irma en Rene willen bij deze iedereen bedanken die een 
bijdrage hebben geleverd om dit project te realiseren. Wil je meer weten over dit 
project kijk dan op https://nieuw-groen.nl/initiatieven/berning/.

Greuner zoekt vrijwilligers
Doordat er voor de SCE regeling veel kansen ontstaan om gezamenlijk daken 
met zonnepanelen te beleggen zijn we opzoek naar enthousiaste vrijwilligers.
Heb jij andere ideeën hoe we Beuningen Greuner kunnen maken of wil je jou 
steentje bijdragen laat het dan weten.
Je kunt je idee delen of jezelf opgeven als vrijwilliger door een mail te sturen naar 
info@greuner.nl of door iemand van Greuner aan te spreken.

GREUNER WÖRDT ’T NIG
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DORPSQUIZ TEAM UITGELICHT: ´T HOK BEUNINGEN

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. 'Jan Damhuis'

TIJD VOOR ROMANTIEK 

(Her)creër de foto van misschien wel 
je mooiste dag uit jullie leven.
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VIERINGEN, INTENTIES EN JAARGEBED

MARIABEUKSKE

Zondag 6 februari 09:00 uur: Eucharistieviering
Voorganger: pastor Munsterhuis 
Zang:  Dames/herenkoor
Misdienaars: Jasmijn Wildemors, Maud Zanderink
Collectant: C.Loman
Jaargebed: Hennie Zanderink
Intenties: Harry Booijink, Jan Kuipers, ouders Zanderink-Visschedijk, 
  Marian Tijhuis-Zanderink

Zaterdag 12 februari 19:30 uur: Communieviering
Muziek:  Muzikale omlijsting
Collectant:  B.Groener
Jaargebed: Marie Engbers
Intenties: Hendrik Engbers, ouders Rikkink-Grote Punt en Bennie

Zondag 20 februari 09:00 uur: Communieviering
Voorganger: pastor Kerkhof Jonkman
Zang:  Dames/herenkoor
Misdienaars: Maria Hoonberg,Yvette Berning
Collectant: A.Sanderink
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UITVAARTEN IN DE VORM VAN GEBEDSVIERING

Het goed verzorgen en vieren van een kerkelijk afscheid vindt de parochie van 
groot belang. De pastores en parochieel voorgangers besteden daar veel zorg 
aan om dit naar de wens van de nabestaanden in te vullen. Daarin proberen we 
een zo goed mogelijke balans te vinden tussen datgene wat kerkelijk mogelijk 
is en de persoonlijke wensen. In de coronatijd is de Gebedsdienst (dus zonder 
communie uitreiking) als een beproefde methode ervaren die door familie van 
de overledene werd gewaardeerd. Het is een vorm waarin veel ruimte is voor 
een eigen en persoonlijke inbreng van familie. We hebben gemerkt dat vieringen 
van woord en gebed in bijna alle gevallen zeer goed aansloten bij wensen van 
de nabestaanden die over het algemeen steeds minder kerkelijk zijn. Een enkele 
keer werd Eucharistie/Communie overigens wel gemist. 
Het pastoraal team heeft besloten dat Viering van Woord en Gebed voortaan de 
normale wijze van uitvaart in onze parochie zal zijn, ongeacht wie er voorgaat. 
Mocht er in uitzonderlijke gevallen een sterke wens zijn voor Eucharistie of het 
uitreiken van communie, dan beslist het pastoraal team hierover. 
 
Wat betreft het kerkelijk afscheid, dit kan plaatsvinden aan de vooravond of 
op de dag van de begrafenis of crematie. Ook is een kerkelijk laagdrempelige 
herdenkingsviering mogelijk of kan de familie een eigen afscheid organiseren 
in het kerkgebouw, mits dit niet conflicteert met de functie en het karakter van 
het kerkgebouw. Op de website van Lumen Christi vindt u een overzicht van de 
mogelijkheden om vorm te geven aan een kerkelijke uitvaart in onze parochie. 
 
Het pastoraal team realiseert zich dat elke parochie zijn eigen beleid en afwe-
ging maakt, waardoor er regionaal verschillen kunnen zijn. Met de vorm van 
Gebedsviering, die overigens in meerdere parochies gemeengoed is geworden, 
is zij ervan overtuigd een waardig afscheid aan te bieden dat recht doet aan 
wensen en inbreng van nabestaanden in de huidige tijd.   
 
Pastoraal Team Lumen Christi 
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PASTOR PRAAT

“Aan de vrouwen ligt het niet” , een tekst die paginagroot verscheen in het AD, waarin 
vrouwen in dienst van tv-producent John de Mol, reageerden op zijn commentaar 
inzake het grensoverschrijdend gedrag van enkele, gezichtsbepalende, machtige 
mannen in zijn programma The Voice of Holland, waarin o.a. jonge vrouwen een 
poging wagen hun zangtalenten te ontwikkelen en op het podium te krijgen. In 
een positie van macht en ongelijkheid kunnen dingen gebeuren, zoals seksueel 
overschrijdend gedrag en seksueel geweld, die je niet zou willen en mogen 
wensen.
Aan de vrouwen ligt het niet. Het herinnerde mij aan een bijeenkomst, de afgelopen 
week, met collega-pastores in ons vicariaat over bisschoppensynode in 20223, 
waarbij de paus vraagt om input van onderaf in de kerk. Ik werd geraakt door het 
openhartige verhaal van een collega pastoraal werkster die aangaf hoeveel pijn 
het haar deed dat de officiële kerk aan haar roeping, haar talenten voorbijging, 
alleen om het feit dat zij vrouw was, haar daarom afwees in het gewijde ambt 
en geen plek gaf in het priesterkoor. Aan de vrouwen ligt het niet, zo ervaar ik 
in mijn eigen team. Ook paus Franciscus wijst er telkens op dat vrouwen een 
grotere inbreng moeten hebben in de kerk. Het lijkt alsof de Kerk onvoldoende 
is meegegroeid met de maatschappelijke veranderingen rond de man-vrouw 
verhouding en het principe van gelijkwaardigheid. In zijn brief aan de Galaten 3, 
26-28 wijst Paulus erop dat allen die gedoopt zijn in Christus en met Hem bekleed 
zijn, één zijn in Hem. In Christus zijn er dus geen verschillen tussen nationaliteiten, 
maatschappelijke posities en geslacht. In Christus wordt het mannelijke en het 
vrouwelijke juist overstegen.Zou dat ook geen openheid kunnen bieden voor een 
gelijkwaardige positie van vrouwen in het kerkelijk en gewijde ambt? Heeft de 
weerstand, die vrouwen ervaren, niet te maken met het vasthouden aan traditie, 
macht, eigen positie? Terwijl de kerk ziet dat mensen afhaken, zich niet meer 
herkennen in een boodschap van het Evangelie, die soms haaks staat op het 
kerkelijk beleid? Terwijl de Kerk vanuit haar Traditie goede papieren bezit. “Gooi 
het over een andere boeg”, zo zegt Jezus in het Evangelie dat we op zondag 5 
februari lezen, wanneer de leerling-vissers de hele nacht niets hebben gevangen 
en hun netten leeg zijn. 

Zou nu het moment niet kunnen zijn waarop onze kerk het net over een andere 
boeg gooit en visser wordt van vrouwen, zij, die heden ten dage in belangrijke 
mate de kerk dragen? Het zou wel eens een verrassende vangst kunnen opleveren 
wanneer de kerk probeert in haar traditie en het ambt een opening zou bieden 
aan vrouwen. Met mannen alleen redden we de Kerk niet en aan de vrouwen zal 
het niet liggen.
Laten we de komende tijd vooral naar elkaar luisteren en proberen te ontdekken 
waar de Heilig Geest ons inspireert naar een nieuwe toekomst en ons bemoedigt 
nieuwe stappen te durven nemen.
Pastor Jan Kerkhof Jonkman
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ACTIE KERKBALANS

Onze vrijwilligers zijn weer op pad geweest om de formulieren van Aktie 
kerkbalans te bezorgen bij diegenen die jaarlijks bezocht willen worden.
Elk jaar weer een hele klus. De afgelopen jaren hebben we door de 
coronamaatregelen de formulieren niet persoonlijk opgehaald.
We willen vragen om de ingevulde formulieren vóór 7 februari in te leveren in de 
brievenbus bij de kerk of in de brievenbus bij de vrijwilliger die op uw brief staat.
Alle nieuwe inwoners van Beuningen zullen in de komende weken bezocht worden. 
We geven graag informatie over onze geloofsgemeenschap en de mogelijkheden 
om hiervan deel uit te maken.

Tiendaagse Inspiratiereis naar Portugal parochies 

Lumen Christi en H. Pancratius

Vanuit de parochies Lumen Christi en H. Pancratius wordt er dit voorjaar 
een inspiratiereis naar Portugal georganiseerd. En wel van 16 – 26 mei a.s. 
Een rondreis die in het noorden begint in de veelzijdige havenstad Porto en 
vervolgens eindigt in de zuidelijker gelegen hoofdstad Lissabon. Portugal draagt 
een belangrijke eeuwenoude religieuze en culturele geschiedenis met zich mee 
die voor velen nog niet zo bekend is. Naast het bezoek aan belangrijke steden als 
Porto en Lissabon komen we op onze rondreis bijvoorbeeld in Braga, religieus 
centrum en zetel van het oude keizerrijk. Maar we komen natuurlijk ook in de 
bekende bedevaartplaats Fatima. Op onze reis door het cultuurhistorisch en 
bijzonder mooie natuurrijke land zullen we verder onder meer middeleeuwse 
stadjes bezoeken en mooie kerken en kloosters.
De gehele reis wordt verzorgd door reisorganisatie Drietour en zal worden 
begeleid door een Nederlandstalige gids. Zoals op onze eerdere parochiereizen 
zal ook deze reis vanuit onze parochies worden begeleid door diaken Jan Kerkhof 
Jonkman en Arie Vreeswijk.

De reis wordt u geheel verzorgd aangeboden, inclusief alle hotels en maaltijden, 
entrees, excursies, bootreis, fooien en gebruik van headsets. De kosten bedragen 
plm. € 1700,-- per persoon. Voor een eenpersoonskamer wordt een toeslag 
berekend. De reissom is exclusief reis- en annuleringsverzekering en de kosten 
van vervoer naar en van Schiphol. Zoals gewoonlijk zal de reisleiding in overleg 
met de deelnemers dat vervoer regelen.
Indien u belangstelling heeft voor deze bijzondere reis, of meer informatie wilt, 
dan kunt u contact opnemen met Arie Vreeswijk, 
e-mail: ahvreeswijk@outlook.com, 
tel.06-50251252.
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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

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, 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.

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

VERSOEPELINGEN CORONAMAATREGELEN

Per 1 februari zijn er binnen Lumen Christi weer kerkdiensten en vergaderingen 
tot ’s avonds 22.00 uur mogelijk. Binnen de 1,5 meter capaciteit kan het maximaal 
aantal gelovigen toegelaten worden in het kerkgebouw. Koren mogen weer zingen 
binnen de 1,5 meter capaciteit.
Alle basismaatregelen op het gebied van gezondheid blijven gelden, dat wil zeggen 
thuisblijven bij klachten, anderhalve meter afstand houden, de hygiëneregels 
volgen en een mondkapje dragen bij verplaatsingen door de kerk.

CONTAINER KERKHOF

Regelmatig treffen we in de container bij het kerkhof groenafval aan. We willen 
iedereen vragen het groenafval op de composthoop te gooien.
Daarnaast wordt er geregeld afval aangetroffen in de container, dat niet afkomstig 
is van het kerkhof, parochiecentrum of kerkgebouw.
Beide leiden tot onnodige en onterechte kosten voor onze locatie.
Samen moet het mogelijk zijn dit op te lossen. Bij voorbaat dank!
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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


