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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 16 april uw stuk naar 
onderstaand mailadres:
dorpsbladbeuningen@gmail.com 

Parochiële berichten:
Kopij inleveren voor: 16 april
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

De jaarlijkse collecte van de Hartstichting is 
opgeschort. Deze collecte  stond gepland 
van 5 tot en met 11 april. Dit besluit is 
genomen vanwege de maatregelen om 
verspreiding van het coronavirus tegen te 
gaan.
Samen met andere goede doelen onderzoekt de Hartstichting  de alternatieven, 
om evt. later in het jaar alsnog een huis aan huiscollecte te organiseren.                                                             
De Hartstichting is tevens bezig om in april een online collecte op te zetten. 
Uiteraard kan men ook rechtstreeks doneren op IBAN-nummer NL88 ABNA 0573 
200 300 van de Hartstichting in Den Haag.
Nadere inlichtingen:  ww.hartstichting.nl

Aan alle lieve mensen van ons dorp.

Voor 2 weken geleden hadden wij niet kunnen bedenken dat we met z’n allen in 
een crissituatie zouden komen. Alles wat eigelijk gewoon en vanzelfsprekend is, 
wordt moeilijk of zelfs onmogelijk.
Wij kunnen ons voorstellen dat er onder ons mensen zijn die soms even de 
behoefte hebben aan telefonisch contact . 
Om even je hart te luchten, een vraag te stellen of iets anders. 
Daarom willen wij als ”actieve ontmoeting”  jullie in de gelegenheid stellen om 
telefonisch contact op te nemen.
Dit kan op het telefoonnummer: 06-12665571
Niemand mag alleen zijn. Samen staan we sterk.

KALENDER

April
12 - Eerste paasdag
13 - Tweede paasdag
18 - Oud papier

COLLECTE HARTSTICHTING

ACTIEVE ONTMOETING
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Het is onwerkelijk. Niet waar. Hoe een doodnormale wereld in korte tijd 
kan veranderen in een ongelofelijk dramatische onzekere wereld heb-
ben we kunnen meemaken.
De kinderen krijgen online onderwijs maar de examens gaan niet 
door. Ipads en laptops worden uitgeruild. Via de telefoon kan er met 
beeld gepraat worden met vrienden en vriendinnen. Hoe anders was 
het geweest wanneer deze crisis 30 jaar geleden had plaats gevonden. 
Dan hadden we een torenhoge telefoonrekening gehad? Moesten we 
boeken doorspitten en toetsen per post opsturen? En wat dacht u van 
het thuis werken? De helft van de beroepsbevolking had niet thuis 
kunnen werken.
In Beuningen is er ruimte voldoende. Wanneer je gezond bent is het 
zelfs wijs om even een frisse neus te halen. Even je zinnen verzetten en 
de natuur in. Want die gaat gewoon door met het voorjaar. De knop-
pen aan de bloemen en struiken en soms zelf bloesems aan bomen. 
De vrolijk fluitende vogels en een zonnetje dat brandt op je huid. In 
Beuningen kan dat nog. Wandelen zonder dat je iemand tegenkomt. 
En groeten mag ook nog steeds.
In deze bizarre tijd is de nood aan de man en zullen we voor elkaar 
moeten zorgen.  
Omkijken naar elkaar. Naar je buren of je oudere medemens. We kun-
nen een maaltijd aan huis laten bezorgen en zelfs de SRV rijdt nog. 
Melk en eieren bij de Melktap.
Stuur foto’s in van de laatste wandeling, fietstocht of van je tuintje. Ver-
ras ons met een mooi verhaal, gedicht of tekening. Laten we elkaar op-
monteren in deze bizarre tijd. dorpsbladbeuningen@gmail.com

ZORGEN VOOR ELKAAR
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Lieve mensen, 
Omdat niet iedereen actief is met de 
computer wil ik u ook graag via het 
dorpsblad laten weten dat ik heel erg met 
u meeleef. Het liefst zou ik u natuurlijk 
persoonlijk zien en spreken, een kaartje 
bij u langsbrengen. Maar dat kan niet. Wij 
moeten persoonlijk contact vermijden. Dat 
is heel belangrijk voor de gezondheid van 
iedereen. 
Het is heel naar om geen bezoek te kunnen 
ontvangen en nergens naar toe te kunnen 
gaan. Gelukkig doen zorgmedewerkers 
hun uiterste best om toch contact tot stand 
te brengen, via IPad, telefoon, hoe dan ook. Geweldig hoe zij zich 
inzetten! Ik zie dat veel mensen u willen helpen met boodschappen of 
andere klussen. Naobers, familie, ondernemers, allerlei organisaties 
steken de handen uit de mouwen om voor elkaar te zorgen. De 
apotheek bezorgt medicijnen aan huis. Mooi dat er zoveel hulp op 
gang is gekomen. 
Als gemeente houden we ook alles goed in de gaten en proberen 
wij te helpen waar nodig. Ik vraag u om goed voor u zelf te zorgen 
en oog te houden voor anderen. Mocht u zich ernstig zorgen maken, 
neemt u dan contact op met betrokken zorgverleners, of de afdeling 
WIJZ: 053-53 77 400. 
Ouderen die zich zorgen maken over het coronavirus, vragen 
hebben of gewoon graag een praatje willen maken kunnen bellen 
met ANBO: 0348 46 66 66 KBO-PCOB: 030 3 400 600 Rode Kruis: 
070 4455 888 
Veel mensen in Nederland en vlak over de grens in Duitsland zijn 
heel hard aan het werk het virus af te remmen en in te dammen. 
Als gemeente houden wij hiervoor intensief contact met allerlei 
instanties in onze gemeente, in de regio, maar ook landelijk en met 
Duitsland. Samen staan we sterk! 
Ik wens u heel veel sterkte en denk aan u. 

Hartelijke groet, 
Cia Kroon Burgemeester 

BURGEMEESTER OVER CORONAVIRUS
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PAASGEBRUIKEN BEUNINGEN AFGELAST
Beste dorpsgenoten,

Alle activiteiten tijdens het Paasweekend in 
Beuningen worden afgelast. Dit betekent: geen 
eiergadderen voor de jeugd, geen hout halen op 
zaterdag, geen paasstaak slepen en Paasvuur 
op 1e Paasdag. 

De reden dat alles is afgelast is de situatie 
rondom de uitbraak van het coronavirus. De 
veiligheid en de gezondheid van ons alles staat 
voorop. 

Er wordt ook niet gekeken naar een andere 
datum om de paasactiviteiten te organiseren. 
Dit betekent dat er dit jaar geen hout gebracht 
kan worden.

We hopen op jullie begrip,

Groeten,
De Poaskeerls

De Gemeente Losser heeft de Corona actiepagina voor inwoners van de 
gemeente gemaakt.
Op deze pagina kunnen inwoners van de gemeente Losser oproepen plaatsen 
voor hulp. Andere Lossernaren kunnen hun hulp aanbieden.
Omdat de pagina pas net gestart is, zijn de hulpvragen nog beperkt. Mocht je 
hierdoor niets gevonden hebben waarmee jij kunt helpen, schrijf je dan wel alvast 
in. Je wordt dan op de hoogte gesteld wanneer er wel vragen zijn bij jou in de 
buurt waar jij bij kunt helpen.
Website: https://www.nlvoorelkaar.nl/coronahulp-in-losser

CORONA HULP ACTIEPAGINA VOOR LOSSER
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Activiteiten rondom 75 jaar bevrijding 
en vrijheid op 4 april gaan niet door.
Zoals Iedereen al gehoord heeft gaan 
alle evenementen tot 1 juni niet door 
i.v.m. de corona-crisis. Dus ook in 
Beuningen geen activiteiten op 4 april!
Op welk moment en op welke wijze de 
geplande activiteiten wel door kunnen 
gaan is nu niet te zeggen.
In de gemeente Losser wordt 
overwogen om alles door te schuiven 
naar volgend jaar. Dit lijkt ook voor 
Beuningen de beste optie.

De burgemeester, mevrouw Cia Kroon, 
zal begin april aandacht schenken 
aan de bevrijding van onze gemeente 
(Beuningen en De Lutte op 2 april, de 
rest op 3 april). De dodenherdenking 
in Losser op 4 mei gaat in aangepaste 
vorm door. Bericht hierover volgt nog in 
de media.
 
Namens de werkgroep,
Gerrit Brouwer

ACTIVITEITEN RONDOM 75 JAAR BEVRIJDING

Het is stil en leeg op straat
Geen school, geen vakanties, geen feest
Alles wat het leven leuk maakt is geweest. 

De hele wereld staat op z’n kop
Niemand weet hoe lang dit duren zal
Onrust en paniek, ondernemers gaan door een diep dal

Geen bezoek meer voor ouderen 
Zo veel mensen zijn ziek
de zorg maakt overuren en zijn bang voor een piek

Maar heb vertrouwen en blijf positief
Wees lief voor anderen en dankbaar
Altijd, maar juist nu dus let op elkaar

Het komt goed, deze onzekere en bizarre tijden gaan voorbij
Over een tijdje omarmen we elkaar en voelen we ons weer vrij

WENDY’S WEETJES
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BRIEF PASTORESTEAM LUMEN CHRISTI

Beste parochianen, 25 maart 2020.
Opnieuw schrijven we een brief in deze spannende en onzekere tijd waarin 
wij leven. Ons leven is voor onze samenleving en ook voor ieder van ons 
persoonlijk plotseling veranderd en bemoeilijkt en voelt vervreemd aan. We 
leven met veel onzekerheid in ons hart. Hoeveel mensen zullen ziek worden? 
Hoeveel mensen zullen door het virus sterven? Hoeveel mensen zullen zich in 
deze weken van sociale onthouding extra eenzaam voelen? Wat betekent het
virus voor de werkgelegenheid en bestaanszekerheid? Allemaal vragen 
waarop wij op dit moment geen antwoord krijgen.
Als gelovigen zijn we – ook - op weg naar Pasen. Dit jaar lijkt het alsof we de
tocht die we met Jezus maken door de woestijn goed kunnen aanvoelen 
en zijn weg naar Jeruzalem lijkt voor ons heel dichtbij te komen. We komen 
beproevingen tegen en we komen voor moeilijke keuzes te staan en we kunnen 
ons bezorgd en angstig voelen. Maar de woestijn kent ook oases en die zien 
we nu al terug in onze samenleving. Bedrijven en organisaties en individuele 
mensen die hulp en steun aanbieden. Vele verrassende initiatieven, ze laten 
het goede in mensen naar boven komen. Dit zijn de lichtpuntjes die ons in 
donkere tijden de weg wijzen, op weg naar Pasen.
Hoe moeilijk ook, we geloven dat God in geen enkele situatie afwezig is. “Ik zal 
er zijn” is de naam waarmee God zich kenbaar maakte aan zijn volk. Zijn naam 
is ook een oproep om goed om te zien naar elkaar.
Om hieraan bij te dragen hebben wij op 18 maart in overeenstemming met
landelijk en bisschoppelijke beleid, de volgende besluiten genomen die gelden 
in ieder geval tot 6 april.

Rondom de sacramenten
H. Doopsel: graag contact opnemen met pastoraal team, alleen ouders en 
peetouders kunnen aanwezig zijn in een sobere plechtigheid van dopen en er 
is geen voorbereiding.
- Eerste heilige communie wordt uitgesteld tot nader bericht.
- H. Vormsel in Denekamp; wordt uitgesteld tot nader bericht, liefst als 
mogelijk is, nog dit jaar.
- Huwelijken: in overleg met bruidsparen is er een korte plechtigheid in 
aanwezigheid van getuigen in beperkt gezelschap.

MARIABEUKSKE
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- Uitvaarten; aanwezig beperkt gezelschap. Er zal geen communie plaatsvinden, 
wel een kort gebed. Voorbereiding van de uitvaart met
- 1 persoon ter plaatse: voorgangers kunnen ook pastores zijn.
- Ziekenzalving en ziekenzegening: graag contact opnemen met het 
pastoresteam

Alle vergaderingen op het gebied van pastoraat, catechese, liturgie, diaconie
gaan vooralsnog niet door.

Vastenactie
De termijn voor de vastenactie om geld in te zamelen voor het gezamenlijke 
doel van de drie parochies (Pancratius parochie, Plechelmus parochie en de 
parochie Lumen Christi) is uitgesteld tot en met september. Op de website 
van de parochie is een videoboodschap te vinden van Inge Kuiphuis.

Weekendvieringen
Hoewel onze gebruikelijke vieringen op dit moment niet mogelijk zijn blijft het 
gebed doorgaan. Ook wij als pastores blijven bidden om hoop en kracht voor 
ieder die getroffen wordt door deze crisis. Gebed kan ons helpen om onze 
ongerustheid in handen te leggen van God. Om ook gezamenlijk te kunnen 
bidden hebben wij gezocht naar mogelijkheden en daarom wordt er
- Op de komende zondagen om 9.00 uur in één van onze kerken een 
gebedsviering gehouden, deze vieringen worden uitgezonden via Kerk TV, en 
zijn voor iedereen gratis beschikbaar gesteld via de website Lumen Christi, 
www.parochielumenchristi.nl , onder het kopje gebedsviering. Op zaterdagen 
worden de teksten van de zondag op de website geplaatst.
- Mocht u intenties hebben voor gebed, dan kunt u deze aan ons doorgeven via 
denekamp@lumenchristi.nl of in de brievenbus van het parochiesecretariaat
- Daar waar de kerken open zijn, is de mogelijkheid voor stil gebed en om een 
kaarsje aan te steken.
- Verder wijzen wij u op de vieringen op zondagochtend op KRO/NCRV op 
NPO2 om 10.00 uur

Vieringen door de week
Vanaf woensdag 1 april is er elke woensdagmorgen om 10.00u een 
eucharistieviering, waarin pastoor Munsterhuis voorgaat. Ook deze vieringen 
kunt u via de website volgen en zal duren zolang de maatregelen gelden.
De vieringen in de Goede week staan hieronder in een schema Vieringen na 
Pasen. Na Pasen is er ieder zondagmorgen een gebedsviering om 9.00u. 
Dit zal zijn zo lang als de maatregelen het samenkomen in grotere groepen 
afraden.
Zo kunnen we als parochie toch samen vieren, al is het virtueel. We
blijven de nabijheid van God en van elkaar nodig hebben, zeker in deze
moeilijke tijd. Ook al vinden deze vieringen zonder aanwezige gelovigen
en volledige koren plaats.
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Gebed op de website
Vanaf maandag 23 maart verzorgt het pastoraal team elke werkdag voor een 
gebed of meditatie op onze website. We hopen u hiermee een handreiking 
te bieden voor persoonlijk gebed. In het gebed weten we ons verbonden en 
betrokken op elkaar, juist in moeilijke tijden.

Contact
Het centraal secretariaat van onze parochie blijft op weekdagen telefonisch 
bereikbaar van 9.00 – 12.00 uur via nummer. Actuele informatie over 
maatregelen vanwege de coronacrisis en overige info vindt u op onze website  
www.lumenchristi.nl
Als u behoefte hebt aan een gesprek dan kunt u met één van de pastores 
contact opnemen, we zijn telefonisch of via de mail bereikbaar.  
Wij wensen u veel sterkte toe in deze tijd van onzekerheid en onrust. In het 
omzien naar elkaar en in gebed blijven we met elkaar verbonden, biddend en 
hopend dat Pasen voor ieder ook daadwerkelijk een opstaan tot nieuw leven
mag zijn, een Zalig Pasen!
Pastoraal team Lumen Christi
Th. H.P. Munsterhuis, pastoor 06 53 16 35 63
t.munsterhuis@lumenchristi.nl
J.B.P. Kerkhof Jonkman, diaken 06 57 64 52 45
j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl
I.A.P. Schraven, Pastoraal werker 06 22 92 46 57
i.schraven@lumenchristi.nl
J.M. van den Bosch, Pastoraal werker 06 13 64 67 17
j.vandenbosch@lumenchristi.nl
Secretariaat Lumen Christi: 0541 – 35 35 51
secretariaat@lumenchristi.nl
Op de website van Lumen Christi en via brieven kunnen we actuele
informatie communiceren. Houdt u dat in de gaten!

Vieringenschema Goede week en Pasen
In de Goede Week en met Pasen kunt u via de Kerk TV via de website van Lumen 
Christi (onder het kopje “gebedsviering”) de volgende vieringen volgen:
Palmpasen:   zondag 5 april, 9.00u, Gebedsviering met palmwijding
   Intocht en bevrijding
Witte Donderdag: 9 april, 19.00u, Eucharistieviering
Goede Vrijdag:  10 april, 15.00u, Meditatieve kruiswegviering
Paaswake:  zaterdag 11 april, 19.00u, Gebedsviering met zegening
   Paaskaarsen en wijwater
Pasen:   zondag 12 april, 9.00u, Eucharistieviering
In deze vieringen gaat het pastoraal team voor. De vieringen zullen muzikaal
opgeluisterd worden met orgel- of pianospel, dan wel met een paar zangers.
Er zijn verder geen gelovigen bij de viering aanwezig.
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HELP PROJECTEN VASTENACTIE!
Het openbare leven is tot stilstand gekomen als gevolg van maatregelen tegen 
de verspreiding van het coronavirus. Ook onze kerken sloten hun deuren. De 
vertrouwde collectes tijdens de Vastentijd vinden daarom geen doorgang. En 
dat in een tijd waarin van oudsher gul gegeven wordt voor een ander.
Vastenactie vraagt dit jaar aandacht voor projecten rondom beroepsonderwijs
en ondernemerschap. De parochies Lumen Christi, Pancratius en Plechelmus
hebben dit jaar een eigen doelen project voor San Marcos in Guatemala, in
samenwerking met Inge Kuiphuis uit Geesteren en MTC landarbeidersvereniging) 
in Guatemala. Helaas liggen bijna alle campagneactiviteiten stil en kan er niet 
gecollecteerd worden tijdens de vieringen. Vastenactie wil ervoor zorgen dat 
mensen in ontwikkelingslanden hiervan niet de dupe worden en dat projecten 
doorgaan. Dat onze harten uit blijven gaan naar de ander, dichtbij en veraf, 
ondanks onze huidige grote en kleine problemen.
Het verzoek aan u is, uw voorgenomen bijdrage aan de collecte over te maken
op bankrekeningnummer NL21 INGB 0000 0058 50, t.n.v. Vastenactie of online 
via website www.vastenactie.nl onder vermelding van eigen doelenproject 
nummer 401397.
De bisschoppen bevelen dit van harte bij u aan. Mgr. van den Hout, 
bisschoppelijke referent voor missie en ontwikkelingssamenwerking: “In deze
bijzondere Vastentijd is het belangrijk om er voor elkaar te zijn, lokaal maar 
ook wereldwijd.”
Hartelijk dank voor uw bijdrage.

JAARGEBED EN INTENTIES VOOR HET WEEKEND VAN PASEN, 12 APRIL.
Jaargebed: Anneke Frielinck.
Intenties: ouders Olde Olthuis-Nolten, Gait Olde Olthuis, ouders Rikkink-
ten Dam, ouders Steunebrink,-vd Ham, Hennie en Alfons Steunebrink,
fam.Brookhuis-Bloemen, Jan Zanderink, ouders Zanderink-Visschedijk,
ouders Schopman-Aveskamp, vader en moeder Oortman, Hennie en Truus
Eppink-Velthuis, Bets en Annie Rikkink-Greftenhuis, Alwie Rikkink, Bets
Loman,ouders Scholten-Bodde en Truus Scholten, ouders oude Nijeweme-
Sleiderink, ouders Roesthuis-Grote Beverborg, ouders Hampsink-Rolink,
Lide Smellink-Engelbertink, ouders Smellink-Geertshuis, ouders
Engelbertink-Velthuis, ouders Keizer-Scholten, ouders Loman-Remerink,
Johan Sanderink, Henny Zanderink,fam.Benneker-Wigger.
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LOCATIE NIEUWS

Coronavirus
I.v.m. het coronavirus vervallen alle vieringen tot en met 1 juni. 
Mochten er tussentijds nieuwe ontwikkelingen zijn, dan houden we u daarvan 
op de hoogte.
Elk weekend is er een gebedsviering die u gratis via kerk TV kunt bekijken. Dit 
totdat de beperkende maatregelingen voor het corona virus opgeheven zijn. 
U vindt kerk TV Lumen Christi op http://kerktv.niehoff.nl/ 
Mocht u daarna belangstelling hebben voor kerk tv, (kosten 5,00 per 
maand) neem dan contact op met dhr. G. Niehoff, Tel: 0541-351451 
Voor stilte, gebed en het opsteken van een kaarsje, is onze kerk dagelijks geopend. 
Wij wensen u veel sterkte toe in deze onzekere tijd.  

De locatieraad

REIS NAAR BRAZILIË UITGESTELD
Beste parochianen, het coronavirus 
heeft ons gedwongen om ons bezoek 
aan pater Hennie Haamberg in 
Brazilië op het laatste moment uit te 
stellen. Kort voor ons vertrek kregen 
wij van hem een telefoontje dat het 
onverantwoord was om naar hem 
toe te komen omdat ook het virus 
daar flink actief was geworden. We 
hebben de vlucht kunnen omboeken 
tot voorlopig in de maand september 
en zien wel hoe de situatie dan 
is. Mocht het op dat moment nog 
onzeker zijn, dan tillen we de reis 
over naar volgend jaar. In middels 
was het overboeken van de gift voor 
zijn projecten, waarvoor u hem royaal 
beloonde, reeds in werking gezet 

door de Nederlandse Provincie van 
de Karmelieten, zodat die tegelijk met 
ons in Brazilië zou arriveren. Dit kon 
helaas niet meer
worden stopgezet en is inmiddels 
aldaar aangekomen. Het was het 
fantastische bedrag van € 7.000,00, 
waarvoor hartelijk dank. Tijdens ons
toekomstig bezoek zullen we kunnen 
zien hoe het geld is/wordt besteed.
Namens pater Hennie dank ik u 
hartelijk voor uw royale steun van de
kwetsbaren in zijn parochie.
Wij houden u op de hoogte van onze 
verdere reisplanning.

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

 
Jan Oude Nijeweme | tel: 0541-353568

jfmoudenijeweme@hetnet.nl
Wim Hobbelink | tel: 0541-352533 

whobbelink@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

DINKEL MANDARIJNEENDENPAARTJE

Foto Gemaakt door: Mariël Eppink
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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

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


