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Een eenmalige bijdrage doen?
Leest u elke drie weken met veel plezier het dorpsblad? Dan zou u ook een 

eenmalig bijdrage kunenn doen aan het dorpsblad 't Klokhoes. 
Alle donaties worden met veel waardering ontvangen op:

NL22 RABO 0335 5855 15
t.a.v. Dorpsblad Beuningen

-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 in het dorpsblad staan met een interessante column, mooie foto, 
pakkende anekdote of een mededeling? Mail dan voor 30 april uw stuk naar 
onderstaand mailadres:
dorpsbladbeuningen@gmail.com 

Parochiële berichten:
Kopij inleveren voor: 29 april
Email: beuningen@lumenchristi.nl
Redactieadres:    Trudy Oude Nijeweme: 0541-353568

Marja Beld: 06-20528901

CORRESPONDENTIE
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AngelineAngelineAngelineAngeline
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www.uwspreeksterangeline.nl  |  info@uwspreeksterangeline.nl April

27 - Koningsdag

Mei
8 - Oud papier

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

DORPSBLADBEUNINGEN@GMAIL.COM

KALENDER

DE EERSTE KOEIEN STAAN BUITEN
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AANVAL OP ZWERFVUIL

Frans Wijlens en Ben Kemperink 2 betrokken inwoners van Losser ergeren zich al 
lang aan zwerfafval dat vaak achteloos langs wegen en in de natuur achtergelaten 
wordt. In samenwerking met de gemeente Losser en het Vrijwilligersteam Losser 
Duurzaam hebben zij een plan gemaakt om dit probleem aan te pakken. Uw hulp 
is daarbij van harte welkom.

In de voetsporen van Tijmen Sissing
In 2018 was Tijmen Sissing, een jonge man uit Hengelo, in Azië om daar de 
mooie natuur te ontdekken, maar trof op stranden en in havens onvoorstelbare 
hoeveelheden zwerfvuil aan. Dat stoorde hem zodanig, dat hij in zijn eentje ging 
opruimen. Dat boeide de kinderen daar zodanig dat ze Tijmen gingen helpen. Dit 
voorbeeld werd op veel plaatsen in de wereld opgepakt. Zo zijn er al initiatieven om 
de zogenaamde “plastic soep” in de oceanen op te ruimen, zodat het dierenleven 
in de zeeën gezond blijft en de mensen voedsel uit zee kunnen blijven halen. En 
als alles meezit komt er in 2023 statiegeld op blikjes. Ook in omliggende dorpen 
(bijv. Deurningen) zijn vrijwilligers bezig afval op te ruimen. Toch zijn er nogal wat 
mensen, die denken, dat het met het milieu nog niet zo slecht gesteld is. Kijk, 
luister, voel en het is duidelijk, dat het hoog tijd wordt voor actie. Het is van het 
grootste belang, dat we zuinig zijn op onze aardbol, want we hebben er maar één 
van.

Ook in Losser wordt op dit moment aan een opruimplan gewerkt. Frans Wijlens - 
een verwoed trimmer- en Ben Kemperink een verwoed fietser- zien bijna dagelijks 
hoe het buitengebied steeds weer wordt vervuild door plastic, blikjes, glas, papier 
enz. dat achteloos door de jeugd en volwassenen in de berm wordt gegooid. 
Tijdens het maaien van sloten en bermen wordt dit afval versnipperd en komt in 
het water en op landerijen terecht.

In nauwe samenwerking met de gemeente en het Vrijwilligersteam Losser 
Duurzaam (VLD) wordt er een plan opgesteld, waarin omschreven staat: 
wie de coördinatoren zijn, hoe de vrijwilligers worden geworven, hoe de 
gemeente de vrijwilligers faciliteert (knijper, veiligheidshesje, plastic zakken en 
werkhandschoenen), wie voor het vervoer van volle zakken vuilnis naar de stort 
zorgt, op welke wijze het onderwijs een steentje kan bijdragen enz. 

HELP MEE MET DE AANVAL OP ZWERFVUIL
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Zaterdagmorgen 20 maart j.l. hebben circa 60 vrijwilligers in het buitengebied 
van Losser en Overdinkel zwerfvuil geruimd. Een soort generale repetitie met een 
zeer gunstig resultaat. Mooi weer, twee aanhangers vol afval en enthousiaste 
vrijwilligers.

De coördinatoren werken nu verder aan een gemeentelijke opruimplan (Losser, 
Glane, Overdinkel, de Lutte en Beuningen). Het welslagen daarvan staat of valt 
met de hulp van vrijwilligers, liefst veel vrijwilligers. Want het motto is en blijft; 
vele handen maken licht werk!

Wie wel helpen kan zich opgeven bij onderstaande personen, graag vóór 30 april 
a.s.;

Frans Wijlens (frans.wijlens@gmail.com) 053-5386676
of bij Ben Kemperink (bgjkemperink@kpnmail.nl) 053-5387129
Na aanmelding zal er met de vrijwilligers een moment worden belegd waarop het 
plan verder wordt uitgelegd en uitgewerkt.

Dus: help ons, zodat we kunnen zeggen: “Moj daj met doot”.  
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DIT JAAR IS ER GEEN MIDVASTENLOOP OP 20 MAART

Lees hieronder, waarom. 
In het noordwesten van Kenia ligt een gebied ter grootte van Nederland en België 
dat Turkana heet met Lodwar als hoofdstad.
Als antwoord op de problemen van de straatkinderen in Lodwar werd in 1991 een 
centrum opgericht waar deze ‘kinderen zonder toekomst’ elk jaar opnieuw een 
plek krijgen om te rehabiliteren en zich te ontwikkelen. 
Voor de kinderen betekent dit een nieuw thuis met mensen die om hen geven en 
zich inzetten voor hun toekomst: een geboorterecht van ieder kind.  
Voor de financiering van dat project Nadirkonyen, wordt sindsdien de 
Midvastenloop Twente gehouden.

Elk jaar opnieuw gaat er een bedrag van tenminste 20.000 euro naar dit project.
Door de coronamaatregelen gaat de Midvastenloop Twente dit jaar opnieuw niet 
door, maar uw hulp hopelijk wel.

Doe mee, svp, want deze straatkinderen mogen we dit jaar ook absoluut niet in 
de steek laten.

Help mee en geef een kleine of iets grotere midvastendonatie. 
Vele kleintjes maken één grote, dat weet iedereen. 
Alvast bedankt namens al die kinderen.

Dus geen Midvastenloop, wel een midvastendonatie.
Dat kan heel gemakkelijk via www.midvastendonatie.nl.
Of rechtstreeks op reknr. NL11 RABO 0140 1392 49 t.n.v. Midvastenloop

Bedankt alvast namens het bestuur Stichting Midvastenloop.

HOPELIJK WEL EEN MIDVASTENDONATIE



7

UPDATE WONINGBOUW BEUNINGEN

COLUMNISTEN GEZOCHT

Onlangs is de woonvisie van de Gemeente Losser ter inzage gelegd aan de 
inwoners van de gemeente. In de Tubantia stond vorige week een artikel met de 
veelbelovende kop: “Losser wil in tien jaar 665 nieuwe woningen”. Wie iets verder 
leest, ziet dat nog geen 4% hiervoor bestemd is voor Beuningen, want in ons dorp 
mogen we slechts rekenen op 25(!) nieuwe woningen in de komende 10 jaar.  

De laatste weken is de KPJ Beuningen actief bezig met het inventariseren en 
inzichtelijk krijgen van de mogelijkheden voor dorpsinbreiding en/of -uitbreiding. 
Hieruit blijkt dat er veel meer vraag is. Deze 25 woningen zullen binnen de kortste 
keren gevuld zijn, dus helaas zullen deze 25 extra woningen slechts een oplossing 
zijn voor de zeer korte termijn.
 
De komende tijd gaan we verder met onze plannen, en zullen we ook met de 
gemeente in gesprek blijven over deze gepubliceerde woonvisie. Deze woonvisie 
zal nog wat moeten worden bijgeschaafd om te voldoen aan de noodzaak die er 
is vanuit Beuningen. 
 
Voor nieuwe inzichten en ideeën kun je altijd contact opnemen met de KPJ. Dit 
kan via kpjbeuningen@gmail.com, of spreek een van ons gewoon eens aan.

Houd jij van schrijven en wil je graag vertellen over je belevenissen?

Waar voldoet een goede column aan? Humor, aansprekend onderwerp maar 
we zoeken ook iemand die jong is maar ook een ouder iemand. Elke column is 
ongeveer 200 woorden lang.

Het is voor ons dorpje Beuningen met ongeveer 1.000 inwoners; op 1 januari 
2021 waren het er 955 personen exact. Het is geen blad met 120.00 lezers dus 
meld je aan, zet je skills in en laat het ons weten.
Misschien vind je het gewoon leuk om eens in het kwartaal een leuk verhaal 
te schrijven. En anders vragen we je. In dit dorpsblad is een leuk voorbeeld te 
lezen….enuhhh….heb je er nog eentje op de plank liggen of ambieer je nog een 
toekomst als dorpscolumnist? Wij zouden het erg fijn vinden als deze leuke klus 
door jou wordt opgepakt. 

Stuur het in: dorpsbladbeuningen@gmail.com
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Er wordt weer gebouwd in Beuningen  
1. dankzij Aannemersbedrijf Niehof en daar  
   is iedereen erg blij mee.  
 
 
 
 
 
 
 
 

o
Hoogste punt

Prachtig

Mooi uitzicht

3. Er wordt flink doorgewerkt. 
Bijgaand een aantal foto’s. 
 

2. 12 woningen worden er 
uiteindelijk gebouwd op 
Lomanskamp 2. Degenen 
die dichtbij wonen zien de 
dagelijkse vooruitgang. 

lomanskamp

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skyline
Stuur je mooie foto’s in!  
1. dankzij Aannemersbedrijf Niehof en 
daar is iedereen erg blij mee.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Bouwplaats

ERVE

4

Eindeloos wandelen bie de Noabers 
 Twentepad, rondje Oldenzaal, Hilligenpad, Stuwwalroute, 

Rode, oranje, groene, blauwe en witte wandelroute 
[Bentheimerstraat 15 a, De Lutte] 

 
 
 
 
 
 
 
 

o

div. afstanden

Bloesems

Kinderroute

De stenen bepaalden de 
grens tussen de marken. 
Hierbij is een bordje met 
een toelichting geplaatst.

Een typisch Twents boerderij-
complex. De hallenhuisboerderij 
en de voormalige varkensstal  
zijn gebouwd in het begin van 
de 20e eeuw, in vakwerk met 
invulling van rode baksteen.

Middelkamp

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grensstenen

Egheria

Hendrik Dassen Pad 

4,12 km vanaf 

Pannenkoekhoes  

De Stroper
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PIJN IS FIJN

‘Veel plezier en fiets voorzichtig!’ hoor ik mijn moeder roepen. Ik fiets weg samen 
met mijn zus Marieke. Al 10 jaar in dezelfde klas en dit jaar is het weer raak. Beiden 
zitten we in de klas 3A2. We fietsen richting de Thij, samen met vriendinnen. Ik 
heb veel zin in het nieuwe schooljaar. Het is warm, en ik zit zenuwachtig op de 
fiets. Gespannen voor de eerste keer naar TCC de Thij.

We fietsen met z’n allen de Oldenzaalse bult op. ‘Wat zwaar hè, dit moeten we 
nog 3 jaar elke dag!’ zegt Esmee, die naast me fietst. Maar we zijn nog ruim 
op tijd. Het fietsen duurt meestal 40 minuten, en we zijn een uur van tevoren 
weggefietst. We zijn er bijna, we fietsen op de Thorbeckestraat, ik kijk om en 
zeg tegen de anderen;’ De volgende keer gaan we later weg hoor.’ Ook Esmee 
kijkt om. Dat moment. In een halve seconde gaat het fout. Onze sturen komen in 
elkaar, ik val naar rechts.

‘Gaat het wel Pleun? Je fiets is helemaal kapot!’, hoor ik om me heen. Ik ben even 
in de war, maar dan voel ik iets op mijn been. Een enorme steek van pijn. Ook mijn 
elleboog en schouder zitten onder het bloed. Dit heb ik weer, denk ik bij mezelf. 
Ik wil weer op mijn fiets stappen, maar die is helemaal kapot. Dus ik besluit om 
mijn vader te bellen.

Samen met Sanne sta ik te wachten op mijn vader. De rest is doorgefietst. Het 
duurt een tijdje voordat papa komt. Er fietsen grote groepen langs, 4e, 5e en 6e 
jaars. Ik schaam me dood. Mijn neef komt aanfietsen en staat stil, hij vraagt wat 
er gebeurd is. Nadat ik het verhaal heb verteld zegt hij: ‘Wat een pech!’ Dan komt 
papa eindelijk aanrijden. Het enige dat hij meeheeft is een andere fiets en een 
zakdoekje. ‘Pijn is fijn!’ zegt hij voor de grap. De kapotte fiets wordt achter in de 
bus getild, en de andere fiets wordt eruit gehaald.
Ik stap op de fiets en fiets naar school. Precies als we het lokaal binnenlopen 
gaat de bel. De mentoren, mevrouw Snippe en mevrouw Hottenhuis, zijn aardig 
en hebben veel medelijden met mij. Ook de nieuwe mensen uit de klas zijn erg 
aardig. We doen met de klas een kennismakingsspel. Daar is de welbekende 
vraag weer; ‘Hoe kan ik jullie twee uit elkaar houden?’

Na een paar uurtjes school, fietsen we met ons allen weer naar huis. Thuisgekomen 
maak ik samen met papa de fiets. Uiteindelijk hebben we er samen hartelijk om 
gelachen.

Pleun Westerhof
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MAURITSBRUG VAN BOVEN

© Kees Heerink
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HOUT MOET

Beuningers hebben iets met hout. In allerlei vormen.
In het najaar zie je veel Beuningers druk bezig met het verzamelen van brandhout. 
Net eekhoorns die bezig zijn om een wintervoorraad te vormen. Ze vullen er graag 
de kachels mee. 

Ook voor Pasen is het halve dorp actief met hout. Poasholt wel te verstaan. Op 
de zaterdag voor de Pasen trekt een stoet van trekkers met platte wagens, bezet 
met de mannen, jongens en meisjes, de bossen in van het Lutterzand. Vrouwen 
zie je niet, zo hoort het nu eenmaal.
Het is niet iets van de laatste jaren. Ook bij de bouw van Pastoor Bolscherstraat 
was dat al het geval. Zaag en hamer werden door de zelfbouwers aan de kant 
gegooid en samen ging men op pad.

In die jaren ging het er wat wilder aan toe dan vandaag de dag.
De trekkers waren veel kleiner maar men reed hard en van een BOB hadden ze 
nog nooit gehoord.
Zo kon het gebeuren dat één van de wagens bij Olberman lettelijk en figuurlijk uit 
de bocht vloog en met lading en bemanning in de sloot terecht kwam. Wonder 
boven wonder raakte niemand gewond. Broenen Frans zat echter tot de oren in 
de drek. Hij moest er uit getrokken worden.
Poasholthalen, Poasstaak sleppen en het Poasvuur zijn eeuwenoude tradities 
waar we zuinig op moeten zijn.

Column Dorpsquiz 2019 - groep Bolscherclan
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'OUDE' DAMES

Ben je ook zo benieuwd wie die vier oude dames waren die aan de deur stonden. Die dames die hun mandje met rode zakdoek, die vol zat met lekkers voor de Sara, hadden vergeten?Het mandje is opgehaald. Herken je deze lieve dames?

PAASHAZEN

Tijdens eerst en tweede paasdag kon je meedoen aan de 5 

of 10 km lange paaswandeling die door het Sterrebos was 

georganiseerd. Voor het vertrek een heerlijke appelkoek 

met slagroom met koffie en na afloop een [ op 1,5 meter ] 

napraat op de parkeerplaats met een tomatensoep.

De 5 km tocht ging door de 'Riest' terwijl de 10 km over 

het prachtige Hakenberg ging. Onderweg werden we 

verrast door een tweetal paashazen. 

Bedankt voor deze superleuke dagen.

KORTE NIEUWTJES
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BOERINNEN UIT BEUNINGEN

Graag willen we jullie op de hoogte houden van de 

plekken waar de koeien buiten staan. Bij Berning 

konden ze niet meer binnenhouden en hebben 

ze de deuren geopend! Wil je ook deze prachtige 

exemplaren komen bekijken? Fiets dan over de 

Lutterzandweg en geniet van dit fantastische 

uitzicht. 

PAASHAZEN

Tijdens eerst en tweede paasdag kon je meedoen aan de 5 

of 10 km lange paaswandeling die door het Sterrebos was 

georganiseerd. Voor het vertrek een heerlijke appelkoek 

met slagroom met koffie en na afloop een [ op 1,5 meter ] 

napraat op de parkeerplaats met een tomatensoep.

De 5 km tocht ging door de 'Riest' terwijl de 10 km over 

het prachtige Hakenberg ging. Onderweg werden we 

verrast door een tweetal paashazen. 

Bedankt voor deze superleuke dagen.

HEMELSE DAG
Hemelvaartsdag 13 meiOndanks corona zullen we een superleuke dag 

organiseren. Hoe dit er precies gaat uitzien is 
natuurlijk afhankelijk van de coronaregels. Maar 
wandelen en fietsen kan natuurlijk wel. In het 
volgende dorpsblad hopen we iets meer te kunnen 
toelichten. We houden jullie graag op de hoogte!
Zie volgende bladzijde voor meer informatie! 
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VIERINGEN, INTENTIES EN JAARGEBED

MARIABEUKSKE

Zondag 18 april 09:00 uur: Gebedsdienst
Collectant:  A. Sanderink
Jaargebed:  Johan Bloemen, Marie en Bennie Broenink
Intenties:  Harry Booijink, Fam. Broenink

Zaterdag 24 april 19:30 uur:    Communieviering
Voorganger:   pastor van den Bosch
Collectant:  C. Loman
Jaargebed:  Truus Heerink-Nieuwhuis, Hennie Nieuwhuis, 
   Hennie Nijhuis
Intenties:  Bernard Heerink, Diny Nijhuis-Pots, 
   Bernadette Nieuwhuis, Harry Booijink, 
   ouders Loman-Remerink, Jan Kuipers, 
   Marietje Huijgenvoort-Keizer vd ouderenbond

Zondag 2 mei 09:00 uur:  Communieviering
Voorganger  van Vilsteren
Collectant  H. Kleisman
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PASTORPRAAT

De Goede Herder.

De goede herder geeft zijn leven voor de schapen; hij/zij is iemand waar de kudde 
op terug kan vallen, waar de kudde op kan vertrouwen. Iemand die zijn leven 
geeft voor zijn schapen. Jezus is zo’n herder; dat hebben we onlangs met Pasen 
mogen vieren. Hij heeft gezegd : “Ik ken de mijnen”. En dat mogen we gerust 
op onszelf toepassen. Hij kent ons met ons verdriet en onze vreugde, met onze 
vragen en zorgen, zeker in deze verwarrende en hectische periode waarin we nu 
leven. Maar we weten ook, dat Hij ons aanvaardt zoals we zijn. Maar willen wij 
mensen Hem nog wel kennen als goede herder ? Wij mogen het begrip “goede 
herder “ dunkt mij, niet als uit de tijd beschouwen. Jezus heeft blijk gegeven 
van een onverwoestbaar vertrouwen in de positieve krachten die in elk mens 
verborgen zijn, wie je ook bent. Hij zoekt dat in ieder van ons en Hij wil dan die 
kracht ook naar boven halen, zodat wij in zijn Naam en in zijn Geest elkaar tot 
herder kunnen zijn.

Dat wil zeggen, dat we Pasen waarmaken, dat door ons toedoen de Opstanding 
van Jezus handen en voeten krijgt. En dat kan overal gebeuren, waar we de dood 
tegenkomen in welke vorm dan ook. Daar dienen we opstanding te preken of 
beter nog in opstand te komen om zo mensen nieuw leven te brengen. Aan hen 
nieuw leven brengen betekent: de Opstanding van Jezus zichtbaar maken, door 
daadwerkelijk onrecht te bestrijden, dan wel te voorkomen.

Het is nog geen Pinksteren, de voltooiing is er bij lange na nog niet. Pinksteren is 
een gave van God; aan ons de opdracht mee te werken met de H. Geest, die over 
ons is uitgestort om zo de voltooiing, die God bedoeld heeft dichterbij te brengen 
: In zijn Naam en in zijn Geest elkaar tot herder zijn.

Pastoor Theo H.P. Munsterhuis
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LOCATIENIEUWS

Paaskaars
We kennen in Beuningen de traditie 
om tijdens de paasdagen de 
paaskaars van het afgelopen jaar uit 
te reiken. En wel aan een vrijwilliger/
ster in onze dorpsgemeenschap 
die actief betrokken is bij de kerk. 
Dit jaar heeft Ans oude Nijeweme 
de paaskaars in ontvangst mogen 
nemen. Ze is al 38 jaar lectrice tijdens 
de vieringen. Naast dat Ans al zolang 
lectrice is, is ze ook mede voorganger 
tijdens woord en communievieringen.
Maar ze doet nog meer, ze helpt al 
jaren bij de jaarlijkse kerkschoonmaak 
en sinds een paar jaar is ze ook actief 
in de kerkschoonmaakploeg. Elke 
week wordt het parochiecentrum en 
kerk schoongemaakt door meerdere 
actieve vrijwilligsters, waaronder Ans.
Al met al een heel takenpakket, waar 
we haar heel hartelijk voor willen 
bedanken. Ze heeft de paaskaars dik 
verdiend!  
Ans bedankt!
 
Jaarvergadering
Al meer dan een jaar zijn bijeenkomsten niet toegestaan door corona. Zo 
hebben we ook de jaarvergadering het afgelopen jaar niet kunnen houden. 
Ook dit voorjaar lijkt het erop dat bijeenkomsten nog niet mogelijk zijn. We 
hopen dat het komende najaar de jaarvergadering wel door kan gaan en dat 
we iedereen weer kunnen bijpraten over de financiën en alle overige zaken.

Kerk TV
Helaas was er een storing van de kerktv in de twee weekenden voorafgaand 
aan Pasen. Gelukkig konden de vieringen met Pasen wel weer bekeken worden. 
De vieringen worden vanuit huis goed bekeken in deze coronatijd, waarin er 
maar 30 personen de kerk mogen bezoeken. Ook voor uitvaartvieringen is dit 
een prachtige uitkomst. Op https://www.parochielumenchristi.nl/kerk-tv/ kunt 
u de vieringen bekijken. 
De locatieraad
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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

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

BESTE PAROCHIANEN VAN BEUNINGEN

Paaszaterdag jl. ontving ik, uit handen van Liesbeth en Jan van de Locatieraad, 
de Paaskaars.Deze kaars werd mij aangeboden als blijk van waardering voor het 
vrijwilligerswerk binnen onze geloofsgemeenschap. Een fijne en zeker ook een 
waardevolle verrassing. 
Ik ben dan ook blij en dankbaar dat ik dit jaar deze Paaskaars in ontvangst kan 
nemen. Hij krijgt een ereplaatsje in ons huis. Bij bijzondere, blijde of droevige 
gebeurtenissen zal ik deze zeker aansteken. Graag wil ik op deze manier de 
locatieraad,maar ook de parochie Beuningen hiervoor bedanken,samen gaan we 
ervoor en proberen we de geloofsgemeenschap levend te houden,ieder op zijn of 
haar eigen wijze.
Nogmaals dank ,
Hartelijke Groet , Ans oude Nijeweme
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Tuinonderhoud
Snoeiwerkzaamheden

Tuinaanleg
Grondwerk  •  Bestrating  •  Beplanting

06 12 03 14 24
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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


