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Angeline
KIENHUIS

www.maku.nl

-Matrijzenbouw
-CNC verspaning

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

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

CORRESPONDENTIE
Wilt u ook wat in het dorpsblad plaatsen? Mail dan vóór 15 september uw stuk
naar het mailadres: dorpsbladbeuningen@gmail.com
Parochiële berichten:
Kopij inleveren voor: 15 september
Email: beuningen@lumenchristi.nl
Trudy Oude Nijeweme:
0541-353568
Redactieadres: 			
Marja Beld:
06-20528901
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KALENDER

September
7		
10		
24 en 25

Ledenavond ZijActief om 20:00 uur
Oud papier
Buitengewoon Beuningen 2022

GEMEENTEBERICHTEN
HYBRIDE WARMTEPOMP - NIEUWE STANDAARD VANAF 2026
Het kabinet heeft aangekondigd dat vanaf 2026 hybride warmtepompen
de standaard worden voor het verwarmen van woningen. Dat betekent dat
bij vervanging van de cv-installaties mensen moeten overstappen op een
duurzamer alternatief. In veel gevallen is dit een hybride warmtepomp, maar ook
alternatieven zoals de volledig elektrische warmtepomp of een aansluiting op
een warmtenet zijn mogelijk.
Wat is een hybride warmtepomp
Een hybride warmtepomp is een combinatie van een warmtepomp en een cvketel. Met een hybride warmtepomp kunt u 50% gas besparen. Een warmtepomp
werkt het beste in een goed geïsoleerde woning. Het is daarom verstandig eerst
aan de slag te gaan met isolatie.
U kunt subsidie krijgen als u een warmtepomp koopt
Scan de QR-code of kijk op https://www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/energie-thuis/vraag-en-antwoord/krijg-iksubsidie-voor-een-warmtepomp voor de mogelijke subsidies.
De gemeente heeft een energieloket voor al uw vragen over
het verduurzamen van uw huis. Voor meer informatie, ga
naar: www.duurzaambouwloket.nl/losser
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GEEN LANDAL IN DINKELDAL

- INGEZONDEN STUK

Beste dorpsgenoten,
Allereerst dank voor de vele positieve reacties op ons vorige bericht in ’t Klokhoes
editie 11. Ook Tubantia publiceerde een samenvatting op zaterdag 20 augustus
(zie ook onze website: www.geenlandalindinkeldal.nl). Het laat zien dat de burgers
van Beuningen hart hebben voor de prachtige natuur waar we met zijn allen
verantwoordelijk voor zijn en graag met ons mee willen denken. Het motiveert
ons om nóg beter ons best te doen de plannen voor Olde Kottink tegen te houden.
Is er nog nieuws te melden? Jazeker!
Onderstaand een korte samenvatting van onze acties. Op de website www.
geenlandalindinkeldal.nl staat een uitgebreidere toelichting op alle punten.
- Handhavingsverzoek:
We verwachten uiterlijk 19 september een uitspraak van de provincie
betreffende het handhavingsverzoek Wet op Natuurbescherming dat wij
hebben ingediend (de inhoud van dit verzoek vindt u op onze website).
- Spandoeken:
Zoals u heeft kunnen zien hebben we op meerdere plekken in Beuningen
spandoeken geplaatst. Landeigenaren; dank voor jullie steun!
- Raad van State:
In een zeer recente uitspraak van de Raad van State (https://www.
raadvanstate.nl/ @132631/202003199-1-r2/) in een soortgelijke zaak heeft
de Stichting Natuurlijk Geuldal gewonnen. Natura 2000, het landschap en het
verkeer gaven de doorslag. Hoopgevend voor ons!
- Boerderij Olde Kottink te koop:
Op Funda Recreatie staat de boerderij op Olde Kottink te koop. Als de
boerderij wordt verhuurd, moet hij worden omgebouwd tot een 10-persoons
groepsaccommodatie.
Uitdrukkelijk wordt vermeld: “De gemeente heeft reeds aangegeven aan deze
wijziging mee te willen werken’”
Actiegroep Geen Landal in Dinkeldal zal hier bezwaar tegen aantekenen.
- Luxe wellness:
Naast de Boerderij en alle geplande en bestaande bebouwing wordt er ook
nog een aparte “Receptie, luxe wellness en ligweide met zicht op de Dinkel”
gebouwd. Ook hiervoor is een wijziging van het bestemmingsplan nodig.
Actiegroep Geen Landal in Dinkeldal zal hier bezwaar tegen aantekenen.
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- Verkeerssituatie:
Er gaat veel meer verkeersbeweging op en om het kampeerterrein komen.
Deze fundamentele wijziging van de verkeerssituatie wordt door de gemeente
Losser afgedaan als:
“We verwachten niet dat de herontwikkeling zal leiden tot verkeersoverlast.
Mocht dit in de praktijk tocht het geval zijn, dan kunnen wij hierover uiteraard
altijd met elkaar in gesprek gaan” (brief Gemeente Losser aan Dorpsraad
d.d 28-6-2022).
Als dit een probleem wordt, staat het vakantiepark er al en is er geen weg
meer terug; dat is geen goed idee en geen goed beleid.
Actiegroep Geen Landal in Dinkeldal zal hier bezwaar tegen aantekenen.
- Handhaving afspraken
In het Bestemmingsplan December 2017 worden door de gemeente Losser
eisen gesteld die vervolgens niet worden gehandhaafd:
§3.1 (…) ”Het terrein wordt ontsloten vanaf de bestaande parkeerplaats. Nabij
de recreatiewoningen is het niet mogelijk om voor lange tijd te parkeren”(…)
Beide bepalingen worden al sinds de bouw van de recreatiewoningen
consequent overtreden en de gemeente Losser handhaaft niet.
Daarnaast wordt er sinds dit jaar massaal geparkeerd aan de achterzijde van
de Natuurcamping, direct aan de Dinkel. Dit is Natura-2000 gebied waarin niet
geparkeerd mag worden.
Actiegroep Geen Landal in Dinkeldal zal hier bezwaar tegen aantekenen.
- Geheimhouding gemeente Losser:
Waarom heeft de gemeente Losser een jaar lang meegewerkt aan de
geheimhouding van de plannen? Waarom heeft de gemeente Losser haar
burgers, dorpsraad en de gemeenteraad niet geïnformeerd zodat er een
zuivere afweging van belangen plaats kon vinden?
Actiegroep Geen Landal in Dinkeldal gaat hierover binnenkort in gesprek met
de gemeente Losser om de onderste steen boven te krijgen.
- Bestemmingswijziging Olde Kottink 2009-2013:
Er is grote onduidelijkheid over de bestemmingswijziging van Olde Kottink
tussen 2009 en 2013. Actiegroep Geen Landal in Dinkeldal gaat hierover
binnenkort in gesprek met de gemeente Losser om de onderste steen boven
te krijgen.
Veel nieuws dus, we houden u op de hoogte in ’t Klokhoes!
Blijf ons ideeën en reacties sturen op info@geenlandalindinkeldal.nl en bezoek
onze website www.geenlandalindinkeldal.nl.
Namens Actiegroep Geen Landal in Dinkeldal
Marc Beune
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SPORTIEF BEUNINGEN
De zomerstop zit er weer op. Iedereen is terug van vakantie en is weer opgeladen
voor een nieuw seizoen. De vakantiekilo's mogen er weer af gesport worden,
dus langzaam beginnen op de velden in en rondom Beuningen de ballen weer te
rollen.
KV Beuningen
Zo beginnen de klootschieters van KV Beuningen
ook weer aan het nieuwe seizoen. Afgelopen
seizoen eindigde met een succesvol verlopen
EK en NK, waar Beuningen in de prijzen viel.
Ook werden vlak voor het einde van het seizoen nog meerdere titels in de wacht
gesleept, zoals de NKB Straatcup, A-cup, B-cup, Cup met de Grote Oren, NKB
cup 4-tegen-4 en de dameswedstrijd tijdens de Marathon van Tilligte. Nogmaals
gefeliciteerd aan alle prijswinnaars!
Binnenkort gaat de nieuwe competitie van start en worden er weer prachtige
schoten gelost op de baan op zondagmorgen. Succes aankomend seizoen!
HIEEER MOT E KOMM'N !
ZVV Beuningen
Ook staan de zaalvoetballers weer te popelen om het nieuwe seizoen af te trappen.
Na het kampioenschap van ZVV Beuningen 1 vorig jaar, onder leiding van Jesse
Loohuis, is het tijd om de titel te gaan verdedigen. Dit zal geen gemakkelijke
opgave worden nadat de nieuwe competitie indeling bekend werd gemaakt.
ZVV Beuningen wordt al enige jaren vertegenwoordigd door twee elftallen, maar
mede door het sportieve succes van afgelopen jaar, is de vereniging in het seizoen
2022-2023 actief met maarliefst 3 teams. Deze drie teams zitten allemaal bij
elkaar in de competitie, waardoor er dit jaar 6 heuze derby's worden gespeeld.
Lukt het vlaggenschip ZVV Beuningen 1 om de titel te prolongeren, of zijn de
aanstormende talenten van ZVV 2 en ZVV 3 toch een maatje te groot?
Het nieuwe elftal is komend seizoen te bewonderen in
nieuwe shirts, die gesponsord worden door hoofdsponsoren
't Sterrebos en MAKU Products. Hiervoor willen wij Annemiek
en Martin nogmaals hartelijk bedanken! Hopelijk mogen wij
dit seizoen veel overwinningen vieren onder het genot van een
hapje en een drankje in het café!
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Bullseye Beuningen
Ook de darters van Bullseye Beuningen gaan het nieuwe
seizoen vol frisse energie van start. Vorig seizoen werd
afgesloten met een verdienstelijke gedeelde derde plek,
wat met rust een prestatie van wereldformaat genoemd
mag worden in het debuutseizoen! Wie had dat gedacht?
Na het seizoen werd er ook nog deelgenomen aan een
prestigeus toernooi in Deurningen, waar alle regionale dartslegendes zich
verzameld hadden in de tent van de Fancy Fair Feesten, ook wel bekend als de
bakermat van toekomstig wereldkampioenen. Hier werd door één van de drie
teams de winnaarsronde bereikt, maar helaas konden we nog geen onuitwisbare
indruk achterlaten.
Op maandag 12 september staat de seizoensouverture op het programma.
Nadat het eerste seizoen de kat vakkundig uit de boom werd gekeken, gaan we
dit jaar ons best doen om promotie af te dwingen. Hierbij kunnen we natuurlijk
alle steun gebruiken. Kom ons gerust een keer aanmoedigen om maandagavond
bij 't Sterrebos, de thuishaven van Bullseye Beuningen.
Graag zien we jullie volgend seizoen bij een van onze wedstrijden.

BUITENGEWOON BEUNINGEN 2022
Die lederhose und dirndl sind wieder zurück im Schrank, aber het is al weer snel
tijd om je mooiste sombrero y poncho uit de kast te halen! Dit jaar springen we
in het vliegtuig en gaan we op reis naar het mooie México!
Schrijf het snel in je agenda! In het weekend van 24 en 25 september 2022 maken
we er een groot fiesta van tijdens Buitengewoon Beuningen.
Er zijn het hele weekend weer veel activiteiten voor jong en oud! Op zaterdag
zullen we de barbecue weer aansteken voor heel Beuningen en worden er tijdens
de meerkamp op zondagmiddag weer bepaald wie het sportiefste team van
Beuningen is! Het volledige programma is te vinden op de volgende pagina's.
Aanmelden als sponsor of vrijwilliger?
Ons dorpsfeest is alleen mogelijk door onze sponsoren en vrijwilligers. Vele
handen maken licht werk! Dus wil jij een handje helpen tijdens Buitengewoon
Beuningen? Laat het ons weten! Spreek iemand van de organisatie aan, of
stuur een mailtje naar buitengewoonbeuningen@outlook.com of app naar
Cis Sanderink op 06-818 705 24.
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ZATERDAG

24
14:00

Start toertochten

Vertrek met de solex, brommer, fiets of mountainbike door
de mooie Twentse natuur. Onderweg zullen de toertochten
elkaar kruizen op een pauzeplek waar je wat kunt eten en
drinken! Kosten: €5,-

15:00

Mexicaanse spelletjes voor jeugd

Lukt het jou om de stempelkaart vol te krijgen tijdens de
Mexcicaanse spelletjes meerkamp? Ben jij de allersnelste bij
het lama-rijden? Voor kinderen tot en met groep 3.
Aanmelden is niet nodig!

15:00

Jeugdmeerkamp

Terug van weggeweest! Voor de kinderen van groep 4 tot
en met ±14 jaar is er weer een harstikke gave meerkamp
met o.a. een grote stormbaan! Wie gaat er met de hoofdprijs
vandoor? Meld je wel even aan via de mail!

16:30

Beuningen’s Got Talent

Schud de heupen los tijdens Beuningen’s Got Talent! Ook dit
jaar met echte visagisten en kappers!
Met welk liedje steel jij de harten van de vakjury?

17:30

Beuningse BBQ met aansluitende feestavond!

Na een dag hard werken, sporten of tuinieren krijg je wel
honger! Schuif gezellig met buren, vrienden of collega’s aan
bij de Beuningse BBQ ! Toegankelijk voor alle Beuningers,
maar meld je voor de tijd wel even aan!
Uiteraard sluiten we af met een knallende feestavond met
optredens van enkele Masked Singers!
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ZONDAG

25
11:00

Viering in de tent!

Inmiddels niet meer weg te denken! Bidden voor een
zonnige en vooral gezellige zondagmiddag/avond!

12:00

Heel Beuningen Bakt

Proef na de kerk de allerlekkerste taarten en gebakjes
uit de Beuningse keukens. Uiteraard met een bakje koffie
van ‘t huis!

13:00

Diss’n piñata krig veur ‘t gat,
mer wel hef ‘t meeste geluk in tuk had?
Het nieuwe kansspel waarbij je een
leuke hoofdprijs kunt winnen!

13:30

Meerkamp volwassenen

Met meerdere leuke spellen om te kijken wie het snelste,
sterkste, slimste en kortom beste team heeft weten
samen te stellen. Deelname vanaf ±15 jaar en minimaal 6
deelnemers.

±16:00

Gezellige uitloop

Terugkijken op een geslaagde editie van Buitengewoon
Beuningen. Onder het genot van een hapje en een
drankje!

Aanmelden voor activiteiten:
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Aanmelden voor de Beuningse BBQ, meerkampen en Beuningen’s Got Talent onder vermelding
van naam en teamnaam via de mail op: buitengewoonbeuningen@outlook.com

MARIABEUKSKE

VIERINGEN, INTENTIES EN JAARGEBED
Zondag 4 september 09:00 uur:
Voorganger:
pastor Munsterhuis
Zang:		
Dames-/herenkoor
Misdienaars:
Luuk Geers, Jan Hoonberg
Collectant:
A. Sanderink
Intenties:
Jan Kuipers

Eucharistieviering

Woensdag 7 september 08:30 uur:
Voorganger:
pastor Schraven
Misdienaars:
Raomi Bloemen

Communieviering

Zaterdag 10 september 19:30uur:
Communieviering
Voorganger:
pastor van Vilsteren
Muziek:		
Muzikale omlijsting
Misdienaars:
Maud Zanderink, Jasmijn Wildemors
Collectant:
C. Loman
Jaargebed:
Hennie en Alfons Steunebrink
Intenties:
ouders Steunebrink van der Ham, Harry Booijink,
		
Hennie Nieuwhuis en Bernadet Nieuwhuis
Zondag 18 september 09:00 uur:
Collectant:
H. Kleisman
Intenties:
ouders Sanderink-Golbach

Communieviering
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PASTORPRAAT - KOMT DE KERK BIJ DE DOKTER...
Wat is de bijdrage van de kerk voor de samenleving? Wat kan zij nog betekenen
voor de huidige generatie? Wellicht dat u zich daarover, net als ik, zorgen maak.
Wanneer we het kerkbezoek gaan aanhalen, dan is dat geen cijfer dat gaat scoren,
tenzij in negatieve zin.
Wat voor kerk zouden wij eigenlijk willen zijn? In dit geval komt er een kerk bij de
dokter die plaats neemt op de divan. De dokter, die net als dokter Rossie uit de
tv-serie Gooise Vrouwen , informeert naar de geestestoestand van de patiënt.
“Dokter, ik twijfel de laatste Jaren zo aan mezelf? Weet niet meer wie ik ben, wat
ik wil zijn, waar ik naar toe wil?”
“Tsja moeder de kerk, enig idee hoe het zo is gekomen?”
“Goede vraag dokter, het lijkt erop dat ik niet meer zo aantrekkelijk ben als vroeger.
Toen kwamen ze massaal naar mij toe, jong en oud, maar tegenwoordig ben ik niet
meer aantrekkelijk. Niet voor de jongeren, maar ook steeds meer voor ouderen.
Zaten vroeger de kerkdiensten op zondag vol en moesten er extra diensten
worden gepland, tegenwoordig zien we vooral lege plekken. Ik heb zoveel gedaan
om te revitaliseren, maar of dat nou geholpen heeft? Het lijkt erop dat ik mensen
weinig bijzonders heb te bieden. Het bezorgt me slapeloze nachten. Wat raadt u
mij aan?”
“Voordat we beginnen moet u zelf goed in de spiegel kijken en zich afvragen :
welke kerk wil ik zijn? Een kerk die er is voor iedereen? Een kerk die er op bepaalde
momenten in het leven is voor mensen, zoals bij het doopsel, het huwelijk of
overlijden? Een kerk die er gewoon is, zonder allerlei bijbedoelingen?”
“Ik had gehoopt dat u het antwoord zou kunnen geven, maar ik zal eerst zelf mijn
huiswerk moeten doen, ik zal mijzelf eerst moeten afvragen: welke kerk ik wil
zijn!”
Binnenkort gaan wij praten met de locaties over hoe we kerk willen zijn voor de
toekomst!
Pastor Jan Kerkhof Jonkman
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ZONNEBLOEM
Houdt u ook zo van zonnebloemen? Van een enkele zonnebloem op een vaas of
van velden vol, zoals in de zuidelijke landen, allen met hun “kopje” gericht naar de
zon. Een zonnebloem is zo’n pure bloem, zo’n bloem zoals een kind een bloem
tekent. Toon Tellegen heeft een mooi gedicht geschreven over een bloem als
beeld van de mens in onze verschillende gemoedstoestanden:

BLOEM
Als ik een bloem was, zou ik dan nu bloeien?
Of zou ik een bijzondere bloem zijn, een onvoorstelbare bloem, een bloem die niet
kan kiezen tussen bloeien en niet bloeien,
en die over de rand van de vaas voorover leunt om te zien of zijn afgrond een
bodem heeft?
Of zou ik alleen maar kunnen bloeien, moeten bloeien, rood en gedachteloos, op
een ongerepte schoorsteenmantel, ergens tussen schaamte en geluk?
En als ik een bloem was, zou ik dan weten wanneer ik moest verwelken? Nu nog
niet?
Toon Tellegen
Dat u vandaag, in welke situatie u zich ook bevindt, als een bloeiende bloem
mag zijn. Met uw “kopje” gericht naar het licht en naar de zon om zo vreugde te
ontvangen en door te geven.
José van den Bosch PW

DIENST TER AFSLUITING VAN DE VREDESWEEK
Op zondag 25 september vieren we - de protestantse kerken van Denekamp
en Ootmarsum en parochie Lumen Christi - de afsluiting van de Vredesweek.
In deze oecumenische dienst in de protestantse kerk aan de Ganzenmarkt in
Ootmarsum gaan dominee Roelof Kloosterziel en een ambtsdrager uit Denekamp
en pastoraal werker José van den Bosch voor. Medewerking wordt verleend door
een gelegenheidskoor onder leiding van Herman Koops.
Het thema dit jaar is “Generatie Vrede”. De tijd waarin we geboren zijn en de
omstandigheden waarin we leven geven kleur aan de verschillende generaties
en bepalen voor een groot deel onze kijk op de toekomst. Maar over één ding zijn
alle generaties het eens: we verlangen naar vrede en gerechtigheid. Hoe geven
wij daaraan gehoor, wat willen wij meegeven aan de kinderen die na ons komen?
De dienst begint om 10.00 uur. Van harte welkom!
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DIERENZEGENING OP WERELDDIERENDAG
Op 4 oktober, de dag van Franciscus van Assisi vieren we Werelddierendag.
Franciscus was de man die veel aandacht had voor de natuur en met dieren
kon praten. Nog altijd is hij een belangrijke man die zorg draagt voor goed
natuurbeheer en die ons erop wijst dat wij zelf ook onderdeel zijn van de natuur.
Op deze Werelddierendag willen wij bijzonder stil staan bij onze huisdieren die wij
hebben. Of het gaat om een hond of poes, een cavia of vis, een pony of vogel, elk
dier is welkom om gezegend te worden. Deze zegening vindt plaats op 4 oktober
plaats op het kerkplein in Denekamp en Ootmarsum, tussen 16.00 en 18.00 uur.
Dus kom met uw geliefd huisdier naar Denekamp en Ootmarsum op wereld
dierendag op dinsdag 4 oktober a.s. voor de zegening van uw geliefd dier.
Pastores Munsterhuis en Kerkhof Jonkman

TITUS, HELD OF HEILIGE?
Op donderdag 8 september 2022 speelt Peter Vermaat zijn voorstelling: Titus,
held of heilige? Een theatrale en poëtische vertelling over het leven van Titus
Brandsma.
Op 15 mei jl. is Titus Brandsma in Rome door Paus Franciscus heilig verklaard. In
een theatervoorstelling met levensgrote poppen en muziek vertelt Peter Vermaat
het levensverhaal van Titus Brandsma, wat hem bezield heeft en hoe hij geleefd
heeft. Titus werd in 1881 als Anno Sjoerd geboren op een boerderij in Ugoklooster
(bij Bolsward). Toen hij karmeliet werd nam hij de kloosternaam Titus aan. Als
gevolg van zijn principiële opstelling tegen de Duitse bezettingsmacht werd hij
gearresteerd en in 1942 te Dachau en met een injectie om het leven gebracht.
Het is het verhaal van een kwetsbaar mens die overeind bleef te midden van het
oorlogsgeweld. De geschiedenis van een praktisch ingestelde mysticus die oog
had voor mensen in crisissituaties. De kroniek van een geleerde die journalisten
motiveerde niet te buigen voor de naziterreur. Deze houding leidde tot zijn dood,
maar is inspirerend tot op de dag van vandaag.
In een voorstelling van ruim anderhalf uur vertelt Peter Vermaat het levensverhaal
van deze religieus bewogen man. Interessante voorstelling voor jongeren en
volwassen.
...vervolg op volgende pagina
Peter Vermaat is dichter-verteller, poppenspeler-theatermaker. In deze
voorstelling visualiseert hij zijn verhaal met karakteristieke poppen en objecten.
Zie ook: https://petervermaat.nl/voorstellingen/titus.
Waar: 		
RK. Kerk van de HH. Simon en Judas, Kerkplein 3, Ootmarsum
Wanneer:
Donderdag 8 september 2022 om 20.00 uur.
Prijs: 		
€ 5 (graag gepast geld meenemen)
Aanmelden verplicht: parochiesecretariaat Lumen Christi, secretariaat
@lumenchristi.nl, 0541-353551 (ma t/m vrij van 9.00 tot 11.30u)
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VNB FAILLIET
De Vereniging Nationale Bedevaarten, die jarenlang reizen verzorgde naar Lourdes,
Rome en Israël is failliet verklaard. Dat is heel jammer, temeer daar men geld van
de verschillende afdelingen heeft geïncasseerd. Het is wel helder dat men dit geld
nooit meer terugziet. Dit betekent dat de afdelingen die geld inzamelden kunnen
fluiten naar hun centen, die zij vaak van huis uit hebben opgehaald. Mochten zich
toch nog onverwacht ontwikkelingen voordoen, dan houden wij u op de hoogte.
Pastor Kerkhof Jonkman

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

15

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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