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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 7 mei uw stuk naar 
onderstaand mailadres:
dorpsbladbeuningen@gmail.com 

Parochiële berichten:
Kopij inleveren voor: 7 mei
Email: beuningen@lumenchristi.nl
Redactieadres:    Trudy Oude Nijeweme: 0541-353568

Marja Beld: 06-20528901

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

MARIAKAPELLETJES

April
25 - Pubquiz vanuit huis (door Sterrebos)
27 - Koningsdag - Woningsdag

Mei
4 - Nationale dodenherdenking
5 - Nationale bevrijdingsdag
21 - Hemelvaart

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

DORPSBLADBEUNINGEN@GMAIL.COM

In deze tijd van coronacrisis worden Mariakapelletjes vaak bezocht. Veel mensen 
steken een kaarsje op om Maria hulp en steun te vragen in deze onzekere tijd. 
Toen we onlangs naar het Mariakapelletje aan de Schoolweg liepen zagen we 
tot onze verbijstering dat alle potjes (op 1 na) en lantaarntjes waren weggegooid.  
Een waxinelichtje opsteken kon dus niet. Ook de rozenkrans, die Herman Finkers 
had gemaakt en het Twentse Weesgegroet waren weg. De restanten van de 
rozenkrans lagen her en der verspreid op de grond. Wie doet nu zoiets?
Jammer! Juist nu.

12 april: 1e Paasdag
Wat een verrassing!
Toen we paasmorgen weer langs het kapelletje liepen zagen we veel kaarsjes, 
veel  houders om een kaarsje in te zetten en het Twentse Weesgegroet stond op 
een nieuw bord geschreven en was aan de muur bevestigd. Zulke mensen zijn er 
dus ook! Dank aan de mensen die dat hebben gedaan. 
Pasen: een nieuwe start. 

Miny Loman & Ans Booijink

KALENDER



4



5

PUBQUIZ

Op zaterdag 25 april organiseert ‘t Sterrebos samen met twee superleuke 
presentatoren ‘oet Beuningen’ de Pubquiz.  Met een klein beetje hulp van de 
Dorpsquizorganisatie.  Uniek, nieuw en daarom ook best spannend!
Doe je ook mee? Er zijn vragen over algemene weetjes, muziek, sport en een 
klein beetje over Beuningen. De winnaar ontvangt een Spareribs menu voor 6 
personen.

Je speelt deze quiz thuis, aan je eigen keukentafel met je eigen familieleden, live 
via Facebook. En wij zorgen voor drankjes en de hapjes. Voor € 30,- (ongeacht 
het aantal personen) ontvang je de Quiz en is er keuze uit bier of wijn. (8 flesjes 
speciaalbier of 2 flessen wijn) & een borrelplank met warme hapjes (thuis op te 
warmen) en koude hapjes.

Aanvang van de supergezellige en uitdagende pubquiz is om 19.30 uur, live op 
Facebook te volgen. En we hopen af te ronden om 22.30 uur. 
Aanmelden kan via info@sterrebos.nl Geef je teamnaam door, je adresgegevens 
en of je bier of wijn wenst.

EEN OUDE BOEKENKAST GEVULD MET BOEKEN EN MEER..

‘Die glimlach van een kind wanneer hij ontdekt dat er ook Donald Duck pockets 
staan. Of het idee dat we een oudere blij kunnen maken met een mooie roman. 
Daar doen we het voor’, zegt één van de initiatiefnemers van de werkgroep ‘ 
Actieve ontmoeting’.
 
Het is niet nieuw, een minibieb of een boekenkast op een plek waar je het niet 
verwacht. Op diverse plekken in Nederland zijn die minibiebs de afgelopen 
jaren ontstaan. ‘En dankzij de coronacrisis hebben we vaart gezet achter één 
van de plannen die al jaren op ons wensenlijstje stond’ zegt één van de andere 
bibliothecaressen’, zoals ze zich gekscherend noemen.
 
De behoefte in Beuningen om iets te doen was groot. Het is dan ook aan ons 
allemaal om zelf ervoor te zorgen dat we goed waken over de kast. Dat alles 
netjes blijft, er geen overlast ontstaat en dat Corona ver weg blijft. Maria die aan 
de andere kant van het plein staat waakt mee.
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Maar waarom niet aan een luisterboek?
Niet iedereen is gewend om alles met iPad, computer of telefoon te doen. En hoe 
fijn is het om gewoon voor de kast te staan en blij te worden van de boeken die er 
staan. Misschien een mooi moment om even een praatje te maken.
Of om blij verrast van dat ene puzzelboekje, spelletje of kookboek te worden. 
Een roman leest toch veel prettiger wanneer je een bladzijde kunt omslaan. Je 
mag lenen, ruilen of houden. Boeken, spelletjes, puzzels, tijdschriften. Daar waar 
behoefte aan is.
 
Gastenboekje
En als mensen vragen en of opmerkingen hebben kunnen ze deze kwijt in het 
gastenboekje. Dit kunnen ook vragen zijn die niet ‘bieb’ gerelateerd zijn. Maar als 
er op een simpele manier een angstverlichting kan ontstaan of mensen geholpen 
kunnen worden is het uitermate geschikt.

Alleen voor Beuningers?
Nee joh! Iedereen die op zoek is naar vermaak. Ook Denekampers of toevallige 
voorbijgangers mogen gebruik maken van de bieb.
 
Coronaproof?
Maria waakt op afstand! Maar natuurlijk moet iedereen zelf verstandig genoeg 
zijn om desinfectiemiddelen te gebruiken. In de kast staat ook desinfectiemiddel.
 
Blijft de kast?
Misschien wel als het succesvol blijft. Als de weersomstandigheden akelig 
worden dan verhuist de kast naar het voorportaal van de kerk. En misschien krijgt 
deze kast wel een plekje in het nieuwe Dorpshuis. Wie weet?

IN DE BOEKENKAST ZIJN PRACHTIGE BEUNINGSE KLEUR-
PLATEN TE VINDEN GEMAAKT DOOR MAYKE WESTERHOF
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Een opsteker voor de heidebij: De familie Eppink gaat haar tuin langs de Dinkel in 
Beuningen verder ontwikkelen tot leefgebied voor dit insect en alle andere dieren 
en bijen die bij de heidetuin horen.
De familie Eppink krijgt daarbij advies en financiële steun van Bijenbeweging 
Overijssel, zo maakt Landschap Overijssel bekend.  Landschap Overijssel maakt 
deel  uit van de Bijenbeweging.

Inheemse bomen planten
Een van de belangrijkste maatregelen  is het planten van inheemse bomen en 
struiken, die verspreid in het jaar bloeien. Daarmee ontstaat de best mogelijke 
voedselbron voor bijen en andere insecten. Inmiddels is het terrein vrijgemaakt 
van andere beplanting, zodat er meer licht op valt en de heide de mogelijkheid 
krijgt zich uit te breiden.
„Toen we hoorden dat het slecht ging met de bijen dachten wij: daar willen wij 
helpen verandering in te brengen”, zegt initiatiefneemster Mariël Eppink, „wij 
kunnen een groot gedeelte van de maatregelen zelf uitvoeren en financieren, 
maar zochten aanvullend naar advies en een stukje subsidie.”

Bedreigde insectensoort
Michiel Poolman, ecoloog bij Landschap Overijssel en verbonden aan de 
Bijenbeweging Overijssel, gaf ter plekke ecologisch advies over de inrichting 
en ontwikkeling van het terrein. Hij vindt het belangrijk dat er meer ruimte komt 
voor de heidebij, zoals bij de familie Eppink: „Wilde bijen zijn één van de meest 
bedreigde insectensoorten. Meer dan de helft van de bijensoorten die in Overijssel 
voorkomen, is afgenomen. En dat terwijl tenminste 80 procent van onze wilde 
planten, voedselgewassen en sierplanten voor hun bestuiving afhankelijk zijn van 
insecten zoals bijen.”

FAMILIE EPPINK ZET ZICH IN VOOR HEIDEBIJEN
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STOM!

Heb jij dat ook wel eens? Dat je echt van alles stom vindt? Je overal aan ergert? 
Nou ik wel! Man wat stom! Maar oh wat lekker om soms even alles er uit te 
gooien! Dat kan hier. Dit is STOM! 

• Vrouwen die antwoord geven / praten voor hun man
• Gierige en hamsterende mensen
• Monchoutaart die inzakt achterop de fiets 
• De eerste grijze haren ontdekken
• Mensen die geen hallo terug zeggen
• Vragen stellen op Facebook, Google gewoon!
• Mensen die een half jaar in het buitenland hebben gewoond en dan niet op 

een Nederlands woord kunnen komen
• Wachten op de (pakket) bezorger 
• Rekeningen betalen 
• Ramen lappen 
• 60 rijden waar je 80 mag 

En nu ben ik benieuwd naar jouw stomme lijst. Stuur maar door! 
dorpsbladbeuningen@gmail.com

WENDY´S WEETJES

THUIS

Thuis is waar we ruzie maken
Ik me voor de buren schaam
Waar we samen te vaak hollen
Waar we ‘s avonds stil gaan staan

Waar ik mag zijn in joggingbroek
En samen eten op de bank
Waar we lachen waar we vrijen
Waar ik rouw en eerlijk jank

Waar mascara soms verlept
Waar ik knuffel waar ik leef
Waar de straat me ‘s ochtends groet
Waar alles groeit waar ik om geef

En zelfs als we samen knallen
Elkaar niet horen door de ruis
Ben ik dankbaar waar ik woon

Ons gezin staat als een huis
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ANTWOORDEN VORIGE EDITIE
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INTENTIES EN JAARGEBED

MARIABEUKSKE

Intentie 25  april
Jaargebed:   Hennie Nieuwhuis, Hennie Nijhuis.
Intentie:   Diny Nijhuis-Pots.

Intentie 10 mei:
Intenties:  ouders Zanderink-Visschedijk, 
   ouders Schopman-Aveskamp, 
   vader en moeder Oortman, 
   Lide Smellink- Engelbertink.

LOCATIE NIEUWS
 
Kerk tv
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/

Kerk openen/sluiten
Onze kerk is elke dag geopend voor een bezoekje, gebed of een kaarsje op 
steken. Dit wordt mogelijk gemaakt door onze vrijwilligers. 
Marietje Ijland heeft vele jaren elke dag de kerk geopend en gesloten.
Zij heeft aangegeven hiermee te stoppen. We willen Marietje dan ook heel 
hartelijk bedanken voor haar jarenlange inzet.

Voor Marietje is er een opvolg(st)er gevonden. Frans en Marjan Dijkhuis zullen 
deze taak op zich nemen. Als achtervang (bijv. bij vakantie) neemt Bennie 
Oude Egbrink deze taak over. 
We zijn blij met jullie inzet, zo kunnen we de dagelijkse openstelling van onze 
kerk mogelijk maken.
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Paaskaars
Tijdens de paasviering wordt traditiegetrouw de paaskaars uitgereikt aan een 
vrijwilliger die erg veel doet voor onze geloofsgemeenschap. Echter door de 
coronacrisis was er dit jaar geen paasviering. We hebben echter wel gemeend, 
om ondanks de coronacrisis toch de paaskaars dit jaar uit te reiken.
Dit jaar niet aan één persoon, maar aan een echtpaar, namelijk Bennie en 
Maria Kamphuis. Bennie, als technische man die altijd klaarstaat voor allerlei 
klussen. Of het nu gaat om een lekkende goot, lampen vervangen of het 
helpen restaureren van de glas in lood ramen, hij weet het te maken. En als 
hij het maakt is het geen half werk, maar is het ook af. Maar ook bijvoorbeeld 
bij een stroomstoring, als door teveel koffiezetapparaten de stoppen er door 
zijn gegaan, springt hij op de fiets en weet het snel en deskundig op te lossen. 
Ook Maria is op vele fronten actief.  Zo is ze al 40 jaar lectrice bij allerlei 
vieringen.Daarnaast is ze er altijd bij als de kerk moet worden schoongemaakt,
of als er koffie geschonken wordt na een 
viering. Bennie en Maria we waarderen 
jullie enthousiaste inzet voor onze 
geloofsgemeenschap, en willen jullie 
heel hartelijk bedanken voor al jullie 
vrijwilligerswerk.

De locatieraad
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KLOKKENLUIDEN

De actie “we luiden de klokken als teken van hoop” is door de Raad van Kerken 
in Nederland verlengd op de woensdagavonden tussen 19.00 en 19.15 uur : 
* 8 april * 15 april * 22 april * 29 april. Ook in de maand mei zullen wij vanuit 
onze parochie blijven luiden, ditmaal voorafgaand aan het rozenkransgebed.
Het Coronavirus heeft een grote impact op het maatschappelijk leven. We 
leven mee met allen die besmet zijn met het virus en met hen die iemand 
verloren hebben als gevolg van het virus.
In het dagelijks leven zijn we gewend veel verschillende plekken op te zoeken, 
zoals ons werk, de school, de sportclub, de winkels en uitgaansgelegenheden. 
Veel van deze plaatsen zijn gesloten.
Ook veel kerken hebben besloten om hun deuren te sluiten. Kerken - de plaatsen 
waar eendracht en hoop een thuis hebben - kunnen niet meer gebruikt worden 
om deze hoop te verkondigen.
Als teken van hoop en troost; als signaal van respect voor alle mensen die 
werken in de hulpverlening; en om mensen met elkaar te verbinden, luiden we 
de klokken van hoop!
Vele torens, kerken en klokkenstoelen luiden mee. Zo ook alle kerken van 

Lumen Christi

MEIMAAND MARIAMAAND

Voor velen van ons is Maria ons lief geworden
We bidden tot haar, we bidden met haar, we zingen voor haar
Ze is een geweldige vrouw
Maar ook is duidelijk geworden, dat alles in haar leven niet vanzelf ging
Zo’n Maria zou voor ons ook minder tot de verbeelding spreken
We houden van Maria, zoals ze vanuit de Bijbel tot ons komt :
Een Maria, die een geloofsweg gegaan is
We houden van Maria, die Gods lof zong
Ook al wist ze niet wat de dag van morgen zou brengen
We houden van een Maria die haar Zoon zo heeft losgelaten
Dat Hij er van Godswege kon zijn voor alle mensen
Wij houden van een Maria die haar Zoon zo liefhad
dat zij uiteindelijk stond waar wij nooit hopen te staan,
onder het kruis
Is dat niet wat elke moeder doet ?
Goed dat we een moeder hebben van wie we veel kunnen leren ;  Maria
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PASTORPRAAT 

Balans van een Goede Week. Misschien moet ik het duidelijker zeggen, indrukken 
van de Goede week 2020. Zeker weten dat we met elkaar de zelfde indruk delen, 
nl. dat het Gods onmogelijk zou zijn , een Goede week te vieren, zoals dat nu dit 
jaar 2020 is gebeurd. Het was onvoorstelbaar, op weg naar Palmzondag, Witte 
Donderdag, Goede  Vrijdag, Paaszaterdag en de Paasmorgen. Wereld wijd, lege 
kerken, en bijna geen mens te zien. Niet alleen in de kerken van Lumen Christi, 
maar zelfs de St.Pieter,in Rome letterlijk uitgestorven en het immense plein voor 
de St.Pieter, je kon er een speld horen vallen. En als overmaat van ramp, niemand 
mocht de deur uit; en we namen elkaar de maat, 1 meter 50 cm. En Toch…..de 
bisschoppen gaven adviezen om die leegte te kunnen opvullen. En op mijn bureau 
keek ik naar de computer, ik zag de Nicolaaskerk in Denekamp en beurtelings 2 
pastores, in alle eenvoud voorgaan in een gebedsdienst met schrift lezing en bij 
hoge uitzondering op de paasmorgen de eucharistieviering. Hooguit een paar 
koorzangers en twee onmisbare kosters. Meer niet. Ik heb met verbijstering 
de diensten gevolgd; ik vond het ontroerend, die eenvoud, die rust. Je werd 
niet afgeleid, maar je hoorde waar het  in die viering echt omging. Eenvoudiger, 
indrukwekkender had het niet gekund. Wie weet hoelang het allemaal zo nog 
moet gebeuren. Wie weet hoelang het nog zal duren voordat we weer kunnen 
gaan en staan waar we willen. Want natuurlijk is er ook meer in de kerk, te zien 
en te horen, het gebouw ook waar we elkaar kunnen zien en mogen ontmoeten,
De goede zorg voor een mooi gebouw. Zodat we geen toeschouwers meer 
hoeven te zijn voor je scherm op jouw computer op je bureau. Er is al onmetelijk 
veel gezegd, geschreven en gepraat over de situatie waarin we samen in terecht 
zijn gekomen. Maar de Goede week 2020 nemen ze nooit meer van mij af. In alle 
zorgen rond deze corona situatie willen we in gebed met elkaar verenigd blijven

Henk Jacobs

PASEN, ANDERS DAN ANDERE JAREN

Je hebt rekkelijken en preciezen, las ik in de krant. Het heeft nu niets met de 
geloofsregels te maken, nu gaat het om “de maatregelen”. De één volgt ze 
(minder) nauwgezet dan de ander. Ik behoorde tot de rekkelijken; ik had zo 
graag onze zoon in Eindhoven bezocht. We hebben hem al weken niet gezien, 
met zes andere studenten leeft hij min of meer opgesloten in hun studentenhuis 
(voormalig klooster, dus redelijk riant mét tuin). Een uurtje maar, we kunnen 
buiten gaan zitten, het wordt mooi weer. Maar nee, zeiden de preciezen bij mij 
thuis, dan doen we niet. Heb nog even geduld, het gaat de goede kant op. Ze 
hadden gelijk, de preciezen, natuurlijk, maar ja het hart wil zo vaak wat anders 
dan het hoofd! Heel even voelde ik de pijn en het verdriet van zoveel mensen 
in deze tijd, van hen die nu al weken op een kamer moeten verblijven, niet naar 
buiten kunnen en geen familie mogen zien. Zo schrijnend. Op mijn netvlies staat 
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WERKGROEP 10 JAAR LUMEN CHRISTI EVEN OP ADEMPAUZE

De werkgroep 10 jaar Lumen Christi heeft haar werkzaamheden voor de 
lustrumactiviteiten even op een laag pitje moeten zetten vanwege de coronacrisis. 
De werkgroep was druk bezig met de organisatie van de gezamenlijke 
Pinksterviering met de speciaal daaraan gekoppelde kindernevendienst, toen het 
gevreesde coronavirus roet in het eten gooide en onze samenleving op non-actief 
zette. Daarom gaat de Pinksterviering in het Openluchtmuseum in Ootmarsum 
niet door, net als de activiteit “Heel Lumen Christi bakt”, waarbij alle locaties 
iets lekker zouden verzorgen bij de gezamenlijke koffie na afloop. Ondertussen 
wordt er wel doorgewerkt aan de Glossy, het speciale themablad dat verschijnt 
bij deze gelegenheid en waarbij alle locaties iets vertellen en laten zien van 
hun geloofsgemeenschap. Een prachtige gelegenheid om elkaar beter te leren 
kennen. Het voornemen is om de Glossy 10 jaar Lumen Christi medio mei te 
laten verschijnen. De zaklampjesactie “Lumen Christi, een licht op je pad” met 
opbrengst voor een goed doel, zal op een later tijdstip van start gaan. Wel komt 
de Zandtovenaar ( bekend van t.v.) op vrijdagavond 18 december naar Denekamp, 
die met zijn zandstrooikunst het kerstverhaal uitbeeldt op het Nicolaasplein in 
Denekamp, met als verteller Theo Scholte Lubberink uit Agelo en zang van de 
Themakoren uit Denekamp en Lattrop, o.l.v. Dennis Oude Nijeweme. We houden 
u op de hoogte van het vervolg.

Werkgroep 10 jaar Lumen Christi!

het beeld van een oudere vrouw in een bed. Huilend zegt ze: “het duurt zo lang.” 
Het einde is nog niet in zicht. Onze veertig dagen in de woestijn zijn nog niet 
voorbij. Een moeilijke tijd met momenten van angst en eenzaamheid. Een tijd 
die duurt, die veel van ons uithoudingsvermogen vraagt. Maar de woestijn is 
ook, zoals Nico ter Linden het zo mooi noemt, een leerschool. Een leerschool 
voor zelfkennis, mensenkennis en Godskennis. Grote Bijbelse figuren - Abraham, 
Jakob, Jozef, Mozes, Elia, Johannes de Doper en Jezus – ze zijn allemaal die 
eenzame leerweg gegaan. Wat kunnen wij in deze tijd leren van onszelf en van 
de mensen om ons heen? Misschien ontdekken we wel dingen die we nog niet 
wisten; wie of wat blijken we echt belangrijk te vinden, wat missen we (of juist 
niet). Kunnen we in deze tijd dieper op het spoor komen wat ons in ons leven te 
doen staat, wat onze taak, onze rol is? En kunnen we dit alles met God verbinden, 
ervaren wij Hem als de Aanwezige in ons leven? En toen werd het Pasen. Anders 
dan andere jaren. Met lege kerken en zonder de traditionele paasgebruiken. Een 
sobere Pasen. Of moeten we zeggen: een Pasen, teruggebracht tot de kern. Want 
het Licht brandde, het Lumen Christi klonk en de klokken luidden. Christus is 
waarlijk opgestaan. Alleluja! We mogen leven met de hoop en in de verwachting 
dat deze moeilijke tijd voorbij zal gaan, maar ook dat deze tijd ons iets brengt en 
leert. Laten we bidden dat het Licht van Christus ons daartoe mag verlichten.

José van den Bosch
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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

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

IJSVOGELTJE BIJ DE DINKEL

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


