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

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

Hier kan uw advertentie 
komen te staan!

dorpsbladbeuningen@gmail.com

Wilt u ook in het dorpsblad staan met een interessante column, mooie foto, 
pakkende anekdote of een mededeling? Mail dan voor 23 Januari uw stuk 
naar onderstaand mailadres:
dorpsbladbeuningen@gmail.com 

Parochiele berichten:
Kopij inleveren voor: 23 Januari
Email: beuningen@lumenchristi.nl
Redactieadres:    Trudy Oude Nijeweme: 0541-353568

Marja Beld: 06-20528901

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

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

Beuningen staat de komende maanden en jaren voor belangrijke keuzes, onder 
andere op het gebied van de herinrichting van de dorpskern, de realisatie van 
een dorpsruimte, duurzaamheid, omgaan met vergrijzing en woningbouw.

De dorpsraad nodigt iedereen uit voor een ontdekkingsreis naar drie 
vergelijkbare dorpen in Salland die in de afgelopen jaren grote stappen hebben 
gemaakt om hun dorpen toekomstbestendig te maken.

Op zaterdag 15 februari staat om 09.00 uur bij de kerk een bus klaar om u 
mee te nemen. Tijdens de bustour wordt gezorgd voor koffie/thee en een 
eenvoudige lunch. We verwachten om 16.00 uur 
weer terug te zijn. Het belooft niet alleen een 
leerzame, maar zeker ook gezellige dag te worden. 
Mede dankzij een subsidie van de gemeente 
Losser is de deelname gratis.

Aanmelden kan via het mailadres van de dorpsraad 
info@dorpsraadbeuningen.nl

Wie het eerst komt....... , vol is vol.
De Dorpsraad Beuningen

KALENDER

Januari
16 - Boeiend Beuningen
18  - Feestavond Dorpsquiz Beuningen
22  -  ZijActief Jaarvergadering
25,26 - Lutterzand Literair, Schrijvers aan de Dinkel
31 -  Bijeenkomst dames Glane en Beuningen

Februari
4 - Actieve ontmoeting - Verassing (10:00 uur)
8 -  Oud papier
15  - Op avontuur voor een dorp met toekomst

OP AVONTUUR VOOR EEN DORP MET TOEKOMST
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Zonder sponsoren, geen dorpsblad. Dit dorpsblad wordt mede mogelijk 
gemaakt door de volgende sponsoren. Wij zijn onze sponsoren ontzettend 
dankbaar voor hun bijdrage en steun!
Wilt u ook een steentje bijdragen aan dit driewekelijkse, fraai vormgegeven 
dorpsblad?

Donaties zijn van harte welkom!
NL22 RABO 0335 5855 15

Beste dorpsgenoten,

Allereerst willen wij jullie bedanken voor 2019 en de beste wensen voor 2020!

Het eerste jaar van het Dorpsblad Beuningen zit er al weer op, 17 edities met elk 
hun eigen verhaal, mededeling en Mariabeukske. Wij als redactie zijn ontzettend 
druk geweest met het zoeken naar sponsoren, verhalen, columns en zoekplaatjes. 
Echter was dit allemaal niet mogelijk geweest zonder jullie medewerking, reacties, 
bijdrages en het lezen. Sponsoren, schrijvers, bezorgers en lezers ontzettend 
bedankt voor jullie ondersteuning van dit project! Laten we van 2020 een jaar 
maken die minstens net zo geslaagd is als 2019.

Zoals velen van jullie weten zijn wij vanaf het begin al op zoek geweest naar 
een passende naam voor ons dorpsblad. Maar naar vele inzendingen hebben we 
voor ons nog niet de passende benaming kunnen vinden. Tot dat we een geniaal 
antwoord vonden bij de Dorpsquiz op de vraag: ‘Bedenk een ludieke naam voor 
het Dorpsblad Beuningen’. Sinds jaren is de appel/valappel een onlosmakelijk 
symbool voor Beuningen en daarmee ook het dorpsblad. De Oogappeltjes 
kwamen met het idee om het dorpsblad vanaf nu het Klokhuis/’t Klokhoes te 
noemen. Bij velen zal deze titel nog nostalgie oproepen aan een informerend, leuk 
kinderprogramma. Die gedachte delen wij ook.

Bij een nieuwe naam hoort natuurlijk ook een nieuw uiterlijk. Daarom hebben wij 
het uiterlijk van ons dorpsblad vernieuwd.

Nogmaals bedankt, alle bijdrages, reacties en donaties zijn welkom!
Redactie ‘t Klokhoes
Trudy Oude Nijeweme, Miranda Nolten-Westerhof, Wendy Keizer, Cis Sanderink, 
Kees Heerink en Wessel Hampsink

WOORD VAN DE REDACTIE
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Vroeger had Beuningen een 
kruidenierswinkeltje. Dit winkeltje was 
van groot sociaal belang. Natuurlijk, 
je kon er je boodschappen halen. 
Maar het was zoveel meer. Je kon er 
je verhaal en zorgen kwijt, je hoorde 
de laatste nieuwtjes en de eenzame 
mensen onder ons konden er een 
praatje maken.  Leny, de eigenaresse, 
maakte dit alles mogelijk.

Leny was een dochter van Keetn Zwart. 
Haar vader, getipt door een zakenman 
uit De Lutte, huurde in 19.. het winkeltje 
van Fien Keizer. Van de 5 dochters 
moest dochter Koos er als eerste aan 
geloven om de winkel te runnen. Dit 
was geen succes. Daarna was het de 
beurt aan Annie, dat ging prima. Op 
de vraag van Leny wanneer zij dan in 
beeld kwam, was het antwoord: “As 
oons Annie geet trouwn”. 

Na 3 jaren gehuurd te hebben bij Fien 
werd het tijd voor een eigen zaakje. 
Er was in het centrum van Beuningen 
tegenover de kerk een braakliggend 
stuk grond dat als “watergat” bekend 
stond. Deze grond kon van de kerk 
worden gekocht en in november 1970 
was de nieuwe kruidenierswinkel 
een feit Iedere zaterdag werd Leny 
geholpen door haar moeder. Zij sneed 
de vleeswaren, waarvan de Parijse 
boterhamworst favoriet was. Wie 
herinnert zich niet “het beukske”. De hele 
week kon je daarin je boodschappen 
laten opschrijven, om vervolgens één 
keer per week te betalen. Nu niet meer 
voor te stellen. In al die jaren werd de 

winkel twee keer door omstandigheden 
gesloten, nl. rond de geboortes van 
de kinderen Danny en Rick. Ja, Leny 
cijferde zichzelf helemaal weg.

En dan doen grote supermarktketens 
hun intrede. De doodsteek voor de 
kleine kruidenierswinkels. Ook bij 
Leny liep de omzet terug. Toch voelde 
Leny een grote verantwoordelijkheid 
jegens Beuningen. De leefbaarheid 
van Beuningen stond tenslotte op het 
spel. Hoe kunnen de oudjes nog hun 
boodschappen thuis krijgen? Allemaal 
overwegingen die de beslissing niet 
gemakkelijk maakten.

En dan is het 1 november 2005. De 
sluiting is een feit, na bijna 40 jaar heeft 
Beuningen geen supermarkt meer. Het 
is goed zo. Je zou denken dat ze nu 
meer kan gaan genieten van haar vrije 
tijd, maar dan blijkt het zwarte (water)
gat toch wel erg diep te zijn …… 

- Vrooger wuss’n wie meer

TOEN WAS EEN WINKELTJE NOG HEEL GEWOON...
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Gezellig!

18  
januari 

2020 
20.30 uur 

Sterreb
os

DORPSQUIZ  
Beuningen

KOM JE OOK? 
Geef tips & truc 

voor de  
Dorpsquiz 

24 oktober 2020 
Gewoon een gezellige avond!

Bekijk  

de foto’s,  

filmpjes  

en vragen

Feestavond
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Groep ‘Min en min is plus’ is de 1e winnaar van de Dorpsquiz Beuningen

Al vanaf 26 oktober jl. zaten ze in spanning. De 22 teams die mee hebben 
gedaan aan de 1e Dorpsquiz Beuningen.
Was er gescoord of niet? Zijn we de winnaar of niet? 
Aan het einde van het Kerstconcert Beuningen werd de uitslag bekend 
gemaakt. 
Op de 4de plek team ‘t Hok Beuningen (837 punten), een gedeelde plek voor 
HEHoRi en de Buurtjes (844 punten). En de winnaar was de groep met de 
bijzondere naam - + - = + (min en min is plus) met 16 punten voorsprong (860 
punten).

Op naar de feestavond op 18 januari bij Café het Sterrebos, waar na een 
korte presentatie van een groot aantal foto’s en filmpjes en een aantal vragen 
nagepraat kan worden en de eerste voorbereidingen weer gestart kunnen 
worden voor de 2e Dorpsquiz Beuningen die op zaterdag 24 oktober 2020 zal 
gaan plaatsvinden.

Er kunnen alvast tactieken uitgewisseld worden. Het gehele jaar alvast 
verzamelen en mensen vragen. De Dorpsblaadjes Beuningen bewaren en 
meer.

Op naar de feestavond op 18 januari!

UITSLAG DORPSQUIZ BEUNINGEN
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Uitnodiging

BEZOEK  ’t  LOSSERS HOES OP VRIJDAG 31 JANUARI 2020

Voor alle dames uit
Beuningen en Glane

De gemeenteraad van Losser wil meer in contact komen 
met de inwoners van onze mooie gemeente.

Dit jaar bestaat het vrouwenkiesrecht 100 jaar en dat is een goede aanleiding voor de 

raad om in gesprek te gaan met onze vrouwelijke inwoners.

De vrouwelijke raads- en commissieleden willen graag met u in gesprek om te horen 

hoe u tegen de politiek aankijkt, wat er bij u speelt en wat u belangrijk vindt in onze 

gemeente en uw dorp.

U wordt van harte uitgenodigd voor een bezoek aan ’t Lossers Hoes op vrijdag 31 

januari. We beginnen om 10.00 uur en sluiten af om 14.30 uur. Het programma ziet er 

in hoofdlijnen als volgt uit:

Tussen de middag krijgt u een lunch aangeboden. Heeft u bijzondere dieetwensen 

dan dit graag aangeven bij de aanmelding.

Het programma is opgesteld in samenwerking met Miranda Nolten-Westerhof 

namens LTO Noord, afdeling Noord Oost Twente.

Bent u enthousiast geworden?  Meld u zich dan aan dat kan tot 22 januari via 

de mail griffie@losser.nl         

              

Tot 31 januari.

Namens de gemeenteraad van Losser,

Burgemeester Cia Kroon.

Ontvangst door burgemeester Cia Kroon 

Bijdrage door wethouder Harry Nijhuis

Gesprek met de Ervencoaches

Presentatie door Johma

Gesprek met vrouwelijke raads- en commissieleden,

Rondleiding door ’t Lossers Hoes
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Woensdag 22 januari 2020 om 20.00 uur bij café restaurant Sterrebos.
Naast jaarverslagen secretaris en penningmeester is er bestuurswisseling 
en huldiging jubilarissen.
Na de vergadering gaan we bingo spelen. We vragen ieder één prijsje mee 
te brengen.
Van harte welkom. Koffie met iets lekkers staat klaar.

Een vaste rubriek in dit Dorpsblad is het zoekplaatje. Elke editie zal er een foto 
genomen worden ergens in Beuningen, aan de lezers de taak om te raden 
waar deze foto genomen is. 

De vorige editie wist niemand het antwoord te raden. Het antwoord was: 
‘Roderveld bij CreaUnit’

De onderstaande foto is gemaakt door Wessel Hampsink, waarvoor dank!
Antwoorden kunt u opsturen naar: 
dorpsbladbeuningen@gmail.com

JAARVERGADERING ZIJACTIEF BEUNINGEN

WOAR IS DIT?
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VIERINGEN EN INTENTIES

Zondag 12 januari 09: 00 uur: Communieviering
Koor:   Dames- en Herenkoor
Misdienaars:  Maria Hoonberg, Job Zanderink
Collectanten:   H. Rolink
Jaargebed:  Diny Pots-Nijhuis Truus Sleiderink-ten Dam
Intenties:  Hennie Nijhuis, Johan Sanderink, Johan Sleiderink

Zaterdag 18 januari 18:00 uur: Communieviering
Voorganger:  Pastor Schraven
Koor:   Themakoor
Misdienaars:  Hanne Olde Dubbelink, Maarten Hoonberg
Collectanten:   C. Loman, G. Smellink
Jaargebed:  Truus Eppink-Velthuis
Intenties:  Johan Sanderink, Hennie Eppink

Zondag 26 januari 09:00 uur: Communieviering
Koor:   Dames- en Herenkoor
Misdienaars:  Lonneke Geers, Bjorn Bernink
Collectanten:   H. Kleisman, A. Sanderink
Intenties:  Antoon en Paulien Loman-Jansen

MARIABEUKSKE

MIRAKEL VAN AMSTERDAM (STILLE OMGEVING)

Graag wil ik U wijzen op een interessante lezing over dit onderwerp. Deze 
lezing wordt gegeven door de heer Jos Witteman, een broeder van de 
Broederschap van het Mirakel van Amsterdam.  Met deze lezing wil men 
het belang van dit Eucharistisch wonder opnieuw onder de aandacht 
brengen en daarmee de deelname aan de Stille Omgang bevorderen. Juist 
in het jaar van de Eucharistie is de deelname hieraan een goede en zinvolle 
combinatie. 
De lezing vindt plaats op dinsdag 24 januari 2020 om 19.30 uur in de 
parochiezaal van de Lambertusbasiliek te Hengelo , Wemenstraat 2.
Pastoor Theo H.P. Munsterhuis
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KERK TV

Via onderstaande link kunt u Kerk TV en Kerk TV herhalingen kijken via Internet. 
Gaat u hiervoor naar http://kerktv.niehoff.nl/ 
U komt dan op een site en ziet u wat u moet doen om het verder te regelen.
Als u dat allemaal te lastig vindt neemt u dan rechtstreeks contact op met 
Gerard Niehoff aan de Venweg 13 in Denekamp. 
Het telefoonnummer is 0541-351 451.
Er zijn 2 manieren om naar kerk TV te kijken:
- Het is mogelijk om via uw eigen PC, laptop of tablet Kerk TV en Kerk  
 TV herhaling te kijken.
 De maandelijks kosten bedragen € 5-. 
 Deze manier vraagt enige handigheid, maar is te doen.
 Als u deze manier kiest moet u zich 
 aanmelden bij de heer Niehoff.
-  Het is ook mogelijk om naar de Kerk TV (geen herhaling) 
 te kijken op uw gewone TV scherm. U schaft hiervoor een eenvoudig  
 te bedienen Marcus
 Video ontvangstkastje aan dat éénmalig € 249,- gaat kosten inclusief
 de aansluitkosten. 
 Maandelijkse abonnementskosten bedragen € 5,-. 
 De aansluiting kan gerealiseerd worden door o.a. Oude Lashof 
 of  EP  Molendijk.
 U kunt dan ook een H. Mis in Denekamp, Tilligte,
 Noord Deurningen  en Ootmarsum kijken.   
De Locatieraad

PELGRIMSREIS JORDANIË/ISRAËL 2020 
Het is nog wel wat vroeg, maar graag willen we u reeds nu informeren over 
de pelgrimsreis die de parochie Pancratius Tubbergen in samenwerking met 
Lumen Christi gaat organiseren naar Jordanië/Israël van 3 tot en met 13 
november 2020. Tijdens deze reis bezoeken we niet alleen de hoogtepunten 
in het Heilig Land, maar doen we ook Jordanië aan met o.a. een bezoek aan 
Petra en de berg Nebo. De reis wordt begeleid door dhr. Arie Vreeswijk, pastor 
Jan Kerkhof Jonkman draagt zorg voor de geestelijke begeleiding. De reis is 
nog in voorbereiding en we kunnen u nog niet alle gegevens verstrekken, zoals 
de definitieve reissom. Naar schatting zal die iets meer zijn dan € 2000,00 
met een volledige verzorging. Mocht u interesse hebben of prijs stellen op 
nadere informatie, neem dan contact op met
dhr. A. Vreeswijk, tel. 0546-621563 / 06 -50251252 , 
of mail naar: ahvreeswijk@outlook.com.
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LOCATIE NIEUWS

Aktie Kerkbalans 2020 komt eraan!

De voorbereiding voor de actie Kerkbalans zijn weer in volle gang. Het thema 
van de actie is wederom: ‘Geef voor je kerk’.

Onze locatie staat voor de grote uitdaging om ons geloof vorm te geven in 
deze moderne en snel veranderende tijd. Ondanks het terugloop van het 
kerkbezoek blijkt het katholieke geloof in ons dorp nog altijd een belangrijke 
plek in te nemen op cruciale momenten in het leven.
Naast dat we de kerk willen blijven gebruiken voor allerlei vieringen, bekijken we 
de mogelijkheden voor een breder maatschappelijk gebruik. Het kerkgebouw 
moet een plek zijn waar iedereen zich thuis voelt, een plek van en voor het 
dorp!
Een ontmoetingsplek die mensen met elkaar verbindt!

Het kerkgebouw moet echter onderhouden worden (o.a. schilderwerk 
restuaratie). Maar ook de verwarming, de verlichting, verzekeringen, 
personeelskosten; het zijn kosten die gemaakt moeten worden om de 
kerkdeuren open te houden.

Daarom vragen we elk jaar aan al onze parochianen en dorpsgenoten een 
bijdrage. Het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! Het 
streefbedrag ligt op € 120,00 per gezin per jaar (10,00 euro per maand).

Meer dan de helft van de parochianen maakt al gebruik van een automatische 
incasso. Dat vinden we prettig, omdat onze vrijwilligers dan niet langs hoeven 
komen. Mocht u nog geen automatische incasso hebben afgegeven, dan 
zullen vanaf 20 januari de vrijwilligers de formulieren weer bij u langs brengen. 
Het zou prettig zijn, indien mogelijk, dat u de invulformulieren gelijk zou willen 
invullen, zodat de vrijwilligers maar één keer hoeven te komen. Alvast bedankt!

Samen de schouders eronder om ons kerkgebouw te behouden voor de 
toekomst, als middelpunt en hart van onze geloofs- en dorpsgemeenschap!

De Locatieraad
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AANSTAANDE BEZOEK AAN PATER HENNIE HAAMBERG 

IN BRAZILIË

Van 17 tot en met 27 maart ga ik samen met mijn echtgenote Elly op bezoek 
bij missionaris pater Hennie Haamberg in Brazilië. Reeds verschillende keren 
heeft hij mij uitgenodigd om zijn missiepost eens te bezoeken en nu gaat 
het ervan komen. De tickets hebben we al in ons bezit en 17 maart is het 
zover. Al enkele jaren hebben we een vriendschap opgebouwd tijdens de 
vakanties die hij hier doorbracht. Pater Hennie Haamberg is geboren in Tilligte 
waar hij opgroeide in een boerengezin. Als achttienjarige vertrok hij vanuit 
Zenderen met negen medestudenten naar Brazilië, waar hij zijn verdere studie 
vervolgde. In 1964 werd hij priester gewijd en na elf jaar kwam hij voor het 
eerst weer terug in zijn vaderland en droeg in zijn geboortedorp Tilligte zijn 
Eerste Heilige Mis op. Naast het parochiewerk heeft hij zich in Brazilië ook 
ingezet voor de opleiding van priesterkandidaten. Zo was hij o.a. rector en 
spirituaal van het Groot-Seminarie in Sao Paulo. Maar pater Hennie trok zich 
vooral het lot aan van de armen in de samenleving en probeerde hen te helpen 
een nieuwe toekomst op te bouwen. Dit is nog altijd zijn grote drijfveer, ook 
al is hij reeds de tachtig gepasseerd. Momenteel woont hij in een klooster in 
de stad Mogi das Cruzes, ongeveer een uur rijden van Sao Paulo. Naast het 
plaatselijke parochiewerk houdt hij zich bezig met vier concrete projecten: 

De Boerderij voor opvang verslaafden en zwerfjongeren.
Een Bezinningscentrum waar mensen weer op verhaal kunnen komen, zich 
verdiepen in het geloof en werken aan hun eigen ontwikkeling.
De Gaarkeuken bij het klooster waar de allerarmsten elke avond kunnen komen 
eten. Deze gaarkeuken wordt geheel bekostigd door giften uit Nederland. De 
Sociale werkplaats waar kinderen van de allerarmsten onderwijs krijgen, 
waaronder kinderen van ouders die verslaafd of alcoholist zijn. 
Dagelijks pendelt pater Hennie heen en weer tussen deze projecten die gerund 
worden door plaatselijke mensen. Hij ziet zijn missionering in Brazilië als zijn 
levensroeping en nog altijd is hij met hart en ziel betrokken bij de allerarmsten 
en hun levenssituatie. 
Graag zou ik samen met u deze projecten willen ondersteunen door bij ons 
bezoek ook een geldelijke bijdrage te kunnen overhandigen. 
Mocht u het werk van pater Hennie willen ondersteunen, dan kunt u uw gift 
storten op bankrekening: NL 70 ABNA 0590787306, t.n.v. J.B.P. Kerkhof 
Jonkman, onder vermelding van gift pater Hennie Haamberg.    
Wij houden u op de hoogte van ons bezoek en hopen op sympathie en steun 
voor zijn levenswerk, die hij zelf deels financiert met zijn eigen pensioen.
Pastor Jan Kerkhof Jonkman  
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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, 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
Ria Scholten | tel: 0541-351534

r.scholten@huifkarverhuur.nl

Miranda Nolten-Westerhof 
tel: 0541-352405

miranda.noltenwesterhof@gmail.com 
Jan Oude Nijeweme | tel: 0541-353568

jfmoudenijeweme@hetnet.nl

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

-Matrijzenbouw
-CNC verspaning

www.maku.nl

Denekamp | Tubbergen
www.groeneveldkeukenstwente.nl

BOBBY ROOTFELD EN SANNA VAN ELST 

WORKSHOP EN CONCERT

Deze middag verzorgen Bobby Rootfeld (gitaar en percussie) en Sanna 
van Elst (blokfluiten, zang, melodica en klokkenspel) een prachtig concert 
met o.a. Joodse liederen. Daaraan voorafgaand geven zij een workshop. 
Dit duo, bekend als “Duo NIHZ”, heeft verscheidene internationale prijzen 
behaald. Het concert is bedoeld voor alle leeftijden, de workshop om 14.00 
uur is voor kinderen in de leeftijd van 7 tot 14 jaar en een ieder die zich nog 
kind voelt! Kinderen die meedoen aan de workshop, doen ook mee aan het 
concert. De workshop is gratis, na afloop vrije gift.
Wanneer: Zondag 26 januari 2020 om 14.00 uur workshop
  Zondag 26 januari 2020 om 15.30 uur concert
Waar:  H. Nicolaaskerk (in het oude gedeelte van de kerk), 
Nicolaasplein 1, Denekamp
U kunt zich aanmelden bij secretariaat@lumenchristi.nl of 0541-35 35 51. 
Het aanmelden is niet verplicht
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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

-Matrijzenbouw
-CNC verspaning

www.maku.nl

RILOH 

witgoed

Ambachtstraat 4C - 7587 BW De Lutte 
0541 - 551216

Denekamp | Tubbergen
www.groeneveldkeukenstwente.nl
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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: 

Denekamperstraat 42
info@anylabel.nl
0541-228080
anylabel.nl

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

Wij denken graag met u mee!

Tuinonderhoud
Snoeiwerkzaamheden

Tuinaanleg
Grondwerk  •  Bestrating  •  Beplanting

06 12 03 14 24

nu ook

RIOOL-
REINIGING


