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-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  wat in het dorpsblad plaatsen? Mail dan vóór 29 december uw stuk 
naar het mailadres: dorpsbladbeuningen@gmail.com 
Parochiële berichten:
Kopij inleveren voor: 29 december
Email: beuningen@lumenchristi.nl
Redactieadres:    

Trudy Oude Nijeweme: 0541-353568
Marja Beld: 06-20528901

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

DORPSBLADBEUNINGEN@GMAIL.COM

December
14  Actieve ontmoeting, 10.00 uur in het parochiecentrum
16/17  Oud papier
17  Showroom Energieloket op het kerkplein
18  Kerstspel en kerstmarkt Beuningen
21  Kerstviering ZijActief 19.00 uur.
25/26  Kerstmis
29  Winterwandeling ZijActief Regio Twente 10.00 uur Erve   
  Boerrigter De Lutte.

Januari
18  Jaarvergadering ZijActief 20.00 uur café-rest. 't Sterrebos.
20/21  Oud papier

KALENDER

DE ACTIEVE ONTMOETING

Hallo Beuningers, 

Nu  de donkere dagen weer zijn aangebroken, hebben we steeds meer de behoefte 
om in en rond ons huis de lichtjes en versieringen aan te brengen.
We willen hier een steentje aan bijdragen om samen iets leuks te maken. 
Woensdag 14 december om 10uur staat de koffie klaar in het parochiecentrum,

Welkom allen!
Werkgroep en vrijwilligers
De actieve ontmoeting.
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CV DE VALAPPELS SUPPORTERS

INZAMELING OUD PAPIER BUITENGEBIED

De Valappels is een carnavalsvereniging met 85 
actieve leden. We willen graag de vereniging ‘gezond’ 
houden. Daarom hebben we iets nieuws bedacht. 
Binnenkort kun je jezelf aanmelden voor de ‘Valappel 
Supporters’. Dit kun je zien als een soort fanclub 
van de Valappels. Hoe leuk is het om hier lid van te 
worden! Door een kleine bijdrage per jaar kun je al 
supporter/lid worden. Natuurlijk staat hier ook wat 
tegenover vanuit de Valappels. Maar hierover horen 
jullie meer in januari. Dus houdt het Klokhoes en 
natuurlijk onze social media goed in de gaten.

Ter herinnering: in ’T KLOKHOES van 15 oktober 2022 hebben wij reeds 
aangekondigd dat per 1  januari 2023 wordt afgezien van het ophalen van het 
oud papier in het buitengebied.  
De container voor het oud papier blijft om de vijf weken komen op het kerkplein. 
De container staat  er van vrijdagmorgen 8.00 t/m zaterdag middag 13.00. De 
data worden aangekondigd in het  dorpsblad. 
Het zou mooi zijn, dat de bewoners van het buitengebied, het oud papier daar ook 
naar toe brengen,  zoals de bewoners van binnen de bebouwde kom, het al een 
aantal jaren doen. 

Hans Oortman en Jan Oude Nijeweme.

CV de Valappels valappels
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LUSTRUM FEEST STERREBOS

Het is alweer 5 jaar geleden dat ‘t Sterrebos over is genomen door Annemiek 
Kuipers. Daarom is er vrijdag 2 december een feest gehouden.

Het waren erg succesvolle jaren en het dorp is weer helemaal opgebloeid.

‘t Sterrebos wordt niet alleen gebruikt als restaurant maar er worden tegenwoordig 
veel feesten georganiseerd, van bruiloften tot 50 jarige feesten. Ook wordt er veel 
vergaderd door actieve clubs/organisaties uit het dorp. Daarnaast komen de 
biljarters en zijn er vele stamgasten.

Bovendien is ‘t Sterrebos het middelpunt van Beuningen geworden. Daar zijn we 
als dorp erg trots op!

Tijdens het feest is ook bekend gemaakt dat huidige bedrijfsleider Lars 
Brummelhuis per 01-01-2023 de nieuwe eigenaar wordt van dit prachtige café-
restaurant. Hij is al een aantal jaar in dienst bij ‘t Sterrebos en al gauw bedrijfsleider 
geworden. We wensen hem heel veel succes als nieuwe eigenaar!

Tijdens het feest van 2 december waren de ouderen in de middag uitgenodigd 
om te genieten van een kopje koffie met wat lekkers. ‘s Avonds is het feest 
eerst gestart voor genodigden en daarna was het feest voor iedereen met de 
fantastische band Disorder! Het was een erg geslaagde avond en we hopen op 
nog veel gezellige avonden bij ‘t Sterrebos.
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GEMEENTEBERICHTEN

SHOWROOM VAN ENERGIELOKET VOOR ADVIES OVER 
VERDUURZAMEN VAN DE WONING

Op vrijdag 16 december en zaterdag 17 december staat een mobiele showroom 
van ons Energieloket in onze gemeente. In deze showroom is informatie te 
vinden over het verduurzamen van je woning, zoals voorbeelden van isolatie 
en warmtepompen. Ook geven de adviseurs van het energieloket advies en 
beantwoorden vragen van bezoekers en er kan een afspraak ingepland worden 
met een energiecoach voor een adviesgesprek aan huis.

Beuningen
Waar: voor de kerk, bij papierinzameling
Wanneer: zaterdag 17 december
Tijd: 09.00 tot 15.00 uur

Overdinkel
Waar: voor ’t Trefhuus
Wanneer: vrijdag 16 december
Tijd: 10.30 tot 16.30 uur
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SUCCESVOLLE CREATIEVE DAGEN KPJ

Afgelopen zondag 4 december was alweer de finale van de creatieve dagen 
2022! Met een bus vol KPJ leden zijn we op pad gegaan  naar de finale. Het was 
een gigantisch feest.

Op 27 november was Beuningen aan de beurt voor de 2e voorronde bij Bays in 
Reutum:
De uitslagen:
- Soundmix ‘Spaanse duif’:   4e
- Bandparodie ‘The Voice Kids’:  3e
- Playback ‘Jingle Bell Rock’:  3e

Dit betekende dat we de Golden Ticket te pakken hadden voor de finale met de 
playbackact! Die hebben we afgelopen zondag verzilverd. Dit was dan ook de 
reden dat we afgelopen zondag opnieuw op het podium stonden met de act 
'Jingle Bell Rock'!

Uiteindelijk zijn we geëindigd op de 5e plek.

Het waren zeer geslaagde creatieve dagen en we zijn alweer druk bezig met het 
bedenken van ideeën voor volgend jaar.

Bestuur KPJ Beuningen
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MIDWINTERHOORNLES

Elk jaar in de adventstijd is het weer zo ver, misschien dat u het ondertussen 
al gehoord heeft, want ook in Beuningen is het prachtige geluid van de 
midwinterhoorn al weer te horen!
Wat fantastisch hè?! Ook dit jaar zijn we weer met een fanatiek clubje kinderen 
van de basisschool gestart.
Op maandag 28 november is er een presentatie gegeven op de basisschool om 
groep 6, 7 en 8 enthousiast te maken voor een oude (maar hele leuke) traditie… 
midwinterhoorn blazen. De kinderen hebben in de gymzaal geblazen en direct 
wisten we dat dit de toppers voor dit jaar zijn.
De lessen zijn woensdag 30 november begonnen en we waren al direct met een 
leuke groep die uit 7 fanatieke kinderen bestond. 7 december was de 2e les en 
het verschil was direct te horen, de kinderen hadden thuis flink geoefend! Deze 
avond waren we dan ook met 10 kids! We hopen dat u de hele adventtijd nog kunt 
genieten van de mooie midwinterhoorn klanken!
De lessen zijn elke woensdag in de advent van 19:30 tot 20:00 uur.
Kinderen vanaf een jaar of acht zijn welkom om aan te sluiten bij de lessen!
De club beschikt over verschillende hoorns die u in overleg kunt lenen.
Ook als u zelf een keer gezellig wilt komen luisteren of proberen te blazen (ook al 
bent u al lang van de basisschool af) dan bent u van harte welkom.

Met vriendelijke groeten,
Famke Westerhof
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ZVV BEUNINGEN 1 - ZVV BEUNINGEN 3: 4-2

Op de eerste decemberdag stond dan eindelijk de langverwachte derby op het 
programma. Wekenlang was hier naar uitgekeken zodat er ten minste tot april 
gezegd kon worden wie dan het beste team van de vereniging was. Met een volle 
tribune werd er afgetrapt in een kolkende Luttermolen en bracht ZVV 3 de bal 
aan het rollen. Na een sterke openingsfase van ZVV 1 waarin ZVV 3 overrompeld 
werd, was het toch nog even wachten tot het eerste doelpunt van de wedstrijd. 

ZVV 3 nam langzaam het initiatief over en kwam tot een aantal goede kansen, 
maar een eeuwenoude voetbalwet kwam tot uiting. Als je hem zelf niet maakt, zal 
die aan de andere kant een keer binnenvallen. Dat was dan ook het geval, en snel 
na de 1-0 schoot ZVV 1 ook snel de tweede tegen de touwen. 

Met een 2-0 voorsprong voor ZVV 1 blies de scheidsrechter voor het rustsignaal 
en werden de tactische besprekingen gevoerd. Het vertrouwen was niet weg bij 
ZVV 3, want als ze zo door zouden spelen, zou die goal vanzelf een keer vallen. 

Ze schoten dan na de rust ook uit de startblokken en de achterstand werd 
weggepoetst. Stijn Haafkes wist een kiezelaard schot te lossen die Jorus IJland 
te machtig bleek. Dit was de opmaat naar ook een fraaie volley-goal van Pim 
Groener, die het geloof terugbracht met zijn gelijkmaker. Hiermee bleek ZVV 3 
een ware inspiratiebron voor Louis van Gaal en zijn jongens, die eenzelfde kunstje 
vorige week uithaalden tegen Argentinië.

Hierna was de wedstrijd lang in evenwicht met kansen aan beide kanten. De 
ervaring van het eerste gaf uiteindelijk de doorslag, waardoor ze uitliepen naar 
een 4-2 voorsprong. Tot frustratie van enkele spelers van het derde werden er 
Zuid-Amerikaanse spelletjes gespeeld en werd alles uit de kast getrokken om 
de overwinning over de streep te trekken. Intimidatie, tijdrekken en slimme 
overtredingen zorgen er voor dat ze voorsprong niet meer uit handen gaven. 

Nadat iedereen was afgekoeld onder de douche, werd er gezamenlijk geproost 
op de spannende wedstrijd. De punten bleven immers in Beuningen! 
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VIERINGEN, INTENTIES EN JAARGEBED

MARIABEUKSKE

Zaterdag 17 december 19:30 uur 
Voorganger: pastor Munsterhuis    Eucharistieviering
Misdienaars: Yvette Berning, Maud Zanderink 
Collectant: B. Groener
Jaargebed: Johan Tijans
Intentie:  pastoor van Burgsteden

Zondag 18 december 14.00 uur   Kerstconcert

Woensdag 21 december 19.00 uur  ZijActief kerstviering

Kerstavond 24 december 19:00uur Themaviering
Voorganger: pastor Vilsteren
Muziek:  Dames/herenkoor en themakoor
Misdienaars: Mandy Berning, Maria Hoonberg
Collectant: G. Smellink (Collecte is voor de verwarming)
Intenties: ouders Heerink-Nieuwhuis, 
ouders Rikkink-Grote Punt en Benny, Anja Rikkink-Oude Egberink, 
ouders Grote Punt-Wolters en Truus Grote Punt, Johan Scholten, 
Ine Peterinck-Scholten, overl.fam.Tijans, ouders Keizer-Scholten, 
ouders Oude Nijeweme-Sleiderink, ouders Roesthuis-Grote Beverborg, 
ouders Sanderink-Golbach, Harry Booijink, 
ouders Zwijnenberg-kamphuis en Alwie, fam.Booijink-Hesselink, 
Henk en Riet Vaneker-Kamphuis, ouders Oude Nijeweme -Ensink op Reimer, 
Henny Zanderink, ouders Scholten-Bodde en Truus Scholten, 
ouders Hampsink-Rolink, ouders Olde Olthuis-Nolten, Gerard Olde Olthuis, 
ouders Steunebrink-Oude Ophuis, Gerard en Sien Frielinck-Ulenkate, 
Jan en Anneke Frielinck, Hennie Rikkink, ouders Rikkink-Engelbertink.

Vierde zondag van de advent met boeteviering
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Eerste kerstdag 25 december 9:00 uur  Communieviering
Muziek:  Themakoor 
Collectant: H. Kleisman (Collecte is voor de verwarming)
Jaargebed: Annie Smellink-Geertshuis
Intenties: ouders Steunebrink-van de Ham, Hennie en Alfons Steunebrink, 
Hendrik en Marie Engbers, Jan en Truus Bonnes-Grashof, 
Bets en Annie Rikkink-Greftenhuis en Alwie , Jan Kuipers, 
Hennie en Truus Eppink-Velthuis, Bets Loman, Lide Smellink-Engelbertink, 
ouders Smellink-Geertshuis, ouders Engelbertink-Velthuis, 
ouders Rikkink-ten Dam, ouders Loman-Remerink, 
ouders Zanderink-Visschedijk, Jan en Marietje Zanderink, 
Marian Tijhuis-Zanderink, Milja Tijhuis, 
Gerrit Zanderink en Annie Evering-Zanderink, ouders Schopman-Aveskamp, 
fam.Broenink, Harry Booijink, ouders Zwijnenberg-Kamphuis en Alwie, 
fam.Booijink-Hesselink, Henk en Riet Vaneker-Kamphuis, Johan Bloemen, 
Diny en Henny Nijhuis-Pots, ouders Benneker-Wigger en Jan Benneker,
ouders Kleisman-Egbers en Marjolein, Ine en Jan Borghuis-Benneker, 
overl. fam. Broenink, overl. fam. Ijland-Engelbertink.

Zaterdag 31 december 18.00 uur  Communieviering
Voorganger: pastor Schraven 
Misdienaars: Naduah Bloemen, Jasmijn Wildemors
Intenties: Thea Sanderink-Schiphorst

Woensdag 4 januari  19.00 uur   Viering in het parochiecentrum

PASTORPRAAT: KERSTMIS: UITKIJKEN NAAR HET LICHT 
 
Meer dan ooit kijken we in deze donkere dagen uit naar licht, naar een nieuwe 
toekomst. De voortdurende oorlog in Oekraïne, de klimaatproblemen, de situatie 
van onze boeren, de hoge inflatie cijfers, alles lijkt op dit moment een crisis. En 
het maakt ons er niet vrolijker op. We verlangen naar licht, naar toekomst, naar 
een woord van bemoediging. In deze donkere dagen schijnt er een bijzonder licht 
aan de hemel, een licht dat ons kan bemoedigen en sterken, namelijk de ster van 
Bethlehem. De ster die ons aankondigt dat er een Kind is geboren, een Kind dat 
Gods liefde uitstraalt, een Kind dat ons weer nieuwe toekomst schenkt en het 
aanzien van de aarde zal hernieuwen. Een Kind dat ons weer bemoedigt om door 
te gaan en te bouwen aan Gods Rijk van vrede en gerechtigheid. God laat ons niet 
in de steek, ook nu wij soms zo in de put zitten, wil Hij ons helpen om er weer uit 
te komen. Daarom is Hij mens geworden, zoals wij, in het Kind van Bethlehem.  
Elk pasgeboren kind is daarbij een teken van hoop, dat God het niet met ons 
opgeeft. Maar ook wij mogen dat kind van liefde en vrede opnieuw in ons geboren 
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LOCATIENIEUWS 
 

Woensdagmorgen viering 
We hebben al enkele jaren in onze kerk één keer in de maand een viering op 
woensdagmorgen.  
Aangezien het aantal bezoekers in deze viering de laatste tijd is gedaald, hebben 
we besloten om m.i.v. 1 januari de viering te verplaatsen naar de woensdagavond 
om 19.00 uur. 
Dus vanaf 1 januari elke 1e woensdag van de maand s’ avonds een viering om 
19.00 uur.  Nadien is er gelegen om een kop koffie/thee te drinken.
We hopen dat door deze tijdsverandering de doordeweekse viering behouden 
kan blijven.  
Eind juni wordt geëvalueerd of de avondviering wordt gecontinueerd of dat de 
doordeweekse viering definitief komt te vervallen. 
 
Invulling vacature 
We zijn als locatieraad zeer verheugd dat we een nieuw lid voor de locatieraad 
Beuningen hebben gevonden in de persoon van Manon Thijs.
We hopen op een prettige samenwerking en wensen haar veel succes. 
 
Fijne Kerstdagen 
De locatieraad en pastoraatsgroep wenst iedereen heel fijne kerstdagen toe en 
een gezond en gelukkig 2023! 

KERSTKLEUTERVIERING 

Op 24 december om 15.30 uur is er een korte bijeenkomst speciaal voor peuters 
in de Nicolaaskerk In Denekamp waarbij we een verhaal vertellen, liedjes zingen 
en naar de kerststal gaan kijken. Alle peutertjes en kleutertjes van harte welkom 

Pastor Ingrid Schraven 

laten worden, opdat de aarde ooit weer zal glanzen, ter meerdere eer en glorie 
aan God. God geeft ons hoop in dat Kind, waarnaar wij ook op zoek zijn in onszelf.  
Mogen wij dat kind van liefde, vrede en gerechtigheid verwelkomen in onszelf, 
in onze politiek, in onze samenleving, in de wereld, opdat wij zo vol vertrouwen 
samen mogen werken aan een nieuwe toekomst, een nieuwe, glanzende aarde, 
waar Gods liefde recht wordt gedaan.  In die geest wens ik u namens het pastoraal 
team een Zalig Kerstfeest toe!  
 
Pastor Jan Kerkhof Jonkman 
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INSPIRATIEREIS NAAR ROME.

Voor parochianen van de parochies Lumen Christi en H. Pancratius en verdere 
belangstellenden wordt er komend voorjaar  een inspiratiereis naar Rome 
georganiseerd en wel van 2 tot en met 9 juni 2023.  
Tijdens deze achtdaagse vliegreis naar de Heilige Stad zullen we onder meer een 
bezoek brengen aan de bekende  St. Pietersbasiliek en  de prachtige Sixtijnse 
kapel.  Daarnaast staat ook een bezoek aan het “oude Rome” op het programma, 
zoals het Colosseum, het Pantheon en het Forum Romanum.  
In de “Nederlandse” kerk der Friezen zullen we op de zondag de Eucharistieviering 
bijwonen. 
Uiteraard staat de wekelijkse audiëntie bij de paus op het programma en maken 
we een dagtocht naar Assisi, waar we het geboortehuis van de H. Franciscus 
bezoeken, alsmede de bekende Santa Maria Maggiore en de basiliek San 
Francesco met zijn vele prachtige fresco’s die het leven van Franciscus vertellen. 
Een bezoek aan de uit de 7e eeuw daterende oude havenstad Ostia staat tevens 
op het programma. 
De reis wordt begeleid door diaken Jan Kerkhof Jonkman en Arie Vreeswijk. 
Afhankelijk van het aantal deelnemers bedragen de kosten van deze achtdaagse 
vliegreis plm. € 1600,-- per persoon, op basis van een tweepersoonskamer, 
toeslag 1-persoonskamer bedraagt € 195,--. 
Als u belangstelling hebt voor deze reis meld u dan aan via ahvreeswijk@outlook.
com of tel. 06-50251252. 

BISDOMBEDEVAART NAAR LOURDES 2023 
van donderdag 27 april tot zaterdag 6 mei met begeleiding van pastoraal team 
 
Het Aartsbisdom Utrecht houdt in 2023 opnieuw een diocesane bedevaart naar 
Lourdes. “Dit is alweer de vijfde keer en we hopen wederom met pelgrims uit 
alle parochies van het Aartsbisdom Utrecht te gaan – met kinderen, jongeren 
en volwassenen,” aldus de Diocesane Werkgroep Bedevaarten. Ook vanuit onze 
parochie sluiten we aan bij de bisdom bedevaart en zal er pastorale begeleiding 
zijn.  In Januari wordt hierover meer een informatie gegeven. De datum daarvan 
wordt binnenkort bekendgemaakt. Houdt u de parochiewebsite en parochieblad  
in de gaten.  
 
Programma 
Tijdens de bedevaart staat de ontmoeting met Maria in de Grot in Lourdes 
centraal. Hoogtepunt wordt dan ook zeker de openluchtmis bij de Grot, waar 
Maria in 1858 aan het meisje Bernadette verscheen. Maar ook deelname aan 
de internationale mis, de dagelijkse lichtprocessie en de sacramentsprocessie 
behoren tot de vaste ingrediënten van de bedevaart. 
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WWW.THOMASKOKTUINEN.NL

VRAAG GRATIS & VRIJBLIJVENDEEN PASSENDEOFFERTE AAN.

Beuningerstraat 41  |  7588 RG Beuningen 

MOB. 06-12031424

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

Deelnemen 
Aan de reis van het aartsbisdom kan iedereen deelnemen. Ook pelgrims die in 
andere delen van Nederland wonen. Ook mindervaliden of mensen die zorg nodig 
hebben, zijn van harte welkom en kunnen dankzij de inzet van onze vrijwilligers 
een onvergetelijke reis beleven. De inschrijving start binnenkort.. 
De kosten zijn €995,- p.p. 
Reisopties 
Er zijn verschillende reismogelijkheden per trein, bus of vliegtuig 
TGV: 29 april t/m 6 mei 2023 
Vliegtuig: 29 april t/m 4 mei 2023 
Bus: 27 april t/m 5 mei 2023 
 
Meer informatie www.aartsbisdom.nl/bedevaarten en bij de lokale contactpersoon 
van uw geloofsgemeenschap of bij Elly Damhuis 06 33004962 en pastoraal team 
lumen christi  
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WWW.THOMASKOKTUINEN.NL

VRAAG GRATIS & VRIJBLIJVENDEEN PASSENDEOFFERTE AAN.

Beuningerstraat 41  |  7588 RG Beuningen 

MOB. 06-12031424

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


