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KIENHUIS

www.maku.nl

-Matrijzenbouw
-CNC verspaning

Als uitvaartbegeleidster of
spreekster sta ik u graag bij
zodra een leven herinnering
geworden is.
Oude Dijk 57, Beuningen | (0541) 353 473 of 06 30 81 63 71
www.uwspreeksterangeline.nl | info@uwspreeksterangeline.nl

uw feest tot in de puntjes verzorgd!
verjaardagen, bedrijfsfeesten, bruiloften, zakelijke bijeenkomsten, etc
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Allerzielen
Tweede editie van de Dorpsquiz
Actieve ontmoeting (10:00 uur in parochiecentrum)

WILT U DE DIGITALE, VOLLEDIGE KLEURVERSIE VAN
‘T KLOKHOES ONTVANGEN? STUUR DAN EEN MAIL NAAR: DORPSBLADBEUNINGEN@GMAIL.COM

NIERSTICHTING: TROTS OP ONZE COLLECTANTEN

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

Na vele jaren hebben we meerdere collectanten in het zonnetje kunnen zetten!
Onze trouwe collectanten: Sinny Kamphuis, Annet Broenink en Marian Dijkhuis
hebben zich al liefst meer dan 30 jaar voor de Nierstichting ingezet. Dit konden
we niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Tevens hadden we jubilarissen van meer dan 10 jaar collecteren; Dorien Zanderink,
Ingrid Lont, Erna Kokkeler en Claudia bloemen!
Wat fijn dat we elk jaar op jullie konden rekenen. Heel erg bedankt!

Een eenmalige bijdrage doen?
Leest u elke drie weken met veel plezier het dorpsblad? Dan zou u ook een
eenmalige bijdrage kunnen doen aan het dorpsblad 't Klokhoes.
Alle donaties worden met veel waardering ontvangen op:
NL22 RABO 0335 5855 15
t.a.v. Dorpsblad Beuningen

CORRESPONDENTIE
Wilt u ook in het dorpsblad staan met een interessante column, mooie foto,
pakkende anekdote of een mededeling? Mail dan voor 5 november uw stuk naar
onderstaand mailadres:
dorpsbladbeuningen@gmail.com
Parochiële berichten:
Kopij inleveren voor: 4 november
Email: beuningen@lumenchristi.nl
Trudy Oude Nijeweme:
Redactieadres: 			
Marja Beld:

0541-353568
06-20528901
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We nemen na al die
jaren
afscheid
van
Sinny Kamphuis en we
verwelkomen Josefien
Hoonberg en Anniek ter
Horst, we wensen hen
veel succes.
De opbrengst dit jaar
was met de bussen
€581,94 euro en met de
QR codes app €298,50,
een heel mooi bedrag
samen. We willen een
ieder bedanken voor hun
gift.
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COLLECTE PRISES BEATRIX SPIERFONDS

BERICHT VAN GEMEENTE LOSSER

De collecte van het Prinses Beatrix Spierfonds in Beuningen heeft dit jaar het
mooie bedrag van 565,00 euro opgebracht.

In Beuningen wordt, in afstemming met de klankbordgroep, gewerkt aan een
plan om op termijn aardgasvrij te wonen in het dorp en het buitengebied. Een
woning kan niet zomaar ‘van het aardgas af’, omdat veel woningen bijvoorbeeld
nog onvoldoende zijn geïsoleerd. Een eerste stap is daarom altijd een huis
verduurzamen. Een goed geïsoleerd huis zorgt naast meer wooncomfort ook
voor minder gasverbruik, een fijne bijkomstigheid gezien de huidige gasprijzen.

Wij danken alle collectanten en gulle gevers.
Graag tot volgend jaar!

GENOTEN VAN HERFSTWANDELING
Succesvolle, stralende zondag
's Morgens vroeg waren we al op pad om de Herfstwandeling Beuningen voor
te bereiden. De opgaande zon kwam stralend boven het afgemaaide maisveld
op. Het beloofde een stralende dag te worden en dat werd het. Met ca. 350
enthousiaste deelnemers die keurig verspreid tussen 9.00-12.00 uur starten bij
de kerk in Beuningen.
De wandelaars hadden er overduidelijk zin in en wij ook. Diverse groepen hebben
meegeholpen om de kerk te versieren en onderweg de doorkijkjes te maken en
op te zetten.
De uitgepijlde wandelroute (gesponsord door 't Sterrebos) van 5 ging door de
Riest langs de Dinkel. De creatieve dames hadden op diverse plekken prachtige
natuurlijke kunstwerken gerealiseerd. Met een pauzeplek bij melktap Erve
Sleiderink waar voor kinderen een ijsje klaar stond en voor de volwassenen was
er koffie.
Voor de 10 en 15 km ging de route dit keer op prachtige bospaadjes over de
Hakenberg en de Tankenberg. Onderweg waren er niet alleen doorkijkjes maar
ook prachtige spreuken te lezen. Bij de pauzeplek boven op de Hakenberg konden
de wandelaars genieten van een kop koffie en lekkers (gesponsord door Johma
en de Jumbo) en natuurlijk van het bijzondere uitzicht.

Aan de slag in eigen woning met het Energieloket
Maar uw woning duurzaam maken, hoe pakt u dat nou aan? Om
u daarbij te helpen heeft de gemeente Losser een energieloket:
www.duurzaambouwloket.nl/losser. Daar vindt u alles over hoe u in uw eigen
woning aan de slag kunt om energie te besparen, welke beschikbare subsidies
er zijn, lokale inkoopacties en hoe u gratis advies voor uw eigen woning kunt
aanvragen. Zo kunt u stap voor stap slimme maatregelen nemen waar u direct
van profiteert en die zorgen voor een comfortabeler huis én lagere energiekosten.
Op werkdagen zijn onafhankelijke adviseurs van het Energieloket per mail
(info@duurzaambouwloket.nl) en telefonisch (072 743 39 56) bereikbaar van
8.30 tot 17.00 uur.

VACATURE LEADER
Hoi, misschien is deze vacature wat voor jou? Wij zoeken namelijk iemand die ons
komt versterken bij het subsidieprogramma LEADER. Bij LEADER ondersteun en
beoordeel je als adviescommissie toffe en lokale projecten die het buitengebied
van Noordoost Twente versterken. We vragen ongeveer 6-8 uur van je tijd per
maand. Check ook even de website voor meer informatie: https://bit.ly/2ZRosMA

Het was een fantastische dag!
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VERSLAG VERGADERING 11 OKTOBER DORPSRAAD
Hieronder een kort verslag van de algemene vergadering van de Dorpsraad op
11 oktober j.l. bij het Sterrebos
Bij de start van de bijeenkomst stelde
de nieuwe voorzitter van de Dorpsraad
Julius Lurvink zich voor aan een volle
zaal Beuningers. Julius woont sinds
een jaar samen met zijn vrouw en twee
kinderen op de Hakenberg en is bereid
gevonden om het voorzitterschap van
de Dorpsraad op zich te nemen.
Allereerst stond het Dorpshuis op de
agenda. Het was de bedoeling om te
peilen welk scenario de voorkeur heeft
van de inwoners. Van de oorspronkelijke
vier opties waren er nog maar twee
overgebleven. Huisvesting in een deel
van de kerk of samen bouwen met de
basisschool en de sportzaal.
Vooraf gaf Niek Bekhuis, vice
voorzitter van het parochiebestuur de
consequenties van de keuze voor de
kerk aan. Het parochiebestuur had
graag gezien dat dit mogelijk was,
maar het Bisdom Utrecht staat het
opdelen van de kerk niet toe. De kerk
zou dan uit de eredienst moeten. Dit
heeft grote gevolgen voor gebruik
van de kerk voor de parochianen.
Ook moet rekening gehouden worden
met een marktconforme prijs die het
gebouw moet opbrengen bij verkoop,
ook wanneer de kerk wordt gebruikt
als Dorpshuis. Het parochiebestuur
van Lumen Christi wil in alle kernen
de kerken graag open houden en
denkt dat dit de komende tien jaar ook
mogelijk is. Er zijn genoeg vrijwilligers
en de financiën zijn op orde.
De voorzitter van de Stichting

Dorpshuis
Ben
Tijans
moest
vervolgens constateren dat er eigenlijk
maar een optie is overgebleven. Hij
heeft echter nog wel de verschillende
voor- en nadelen van de twee opties
kort toegelicht.
Kernwethouder Jaimi van Essen
gaf vervolgens aan dat de keuze
uiteraard aan het dorp is, maar dat
een combinatie van dorpshuis, school
en sportzaal vanuit financieel oogpunt
voor de gemeente aantrekkelijker is.
Het aantal leerlingen zal de komende
jaren naar verwachting tussen de 40
en 50 bedragen. De gemeente en het
bestuur van de school, Konot, willen
de school open houden. Dit werd
ook nog bevestigd door de directeur
van de ZWeM (Zevenster Denekamp,
Willibrord Noord Deurningen en onze
Mariaschool). De school is aan een
grondige renovatie of nieuwbouw
toe. De gemeente is bereid voor de
realisatie van het Dorpshuis een fors
bedrag te investeren en om evenals in
andere kernen een bijdrage te leveren
aan de exploitatie.
Na de pauze werd de mening van de
aanwezigen gepeild. Een overgrote
meerderheid gaf door handopsteken
hun voorkeur aan voor de combinatie
met de basisschool en de sportzaal.
Het is de bedoeling van de Stichting
Dorpshuis om samen met Konot voor
1 februari 2022 een aanvraag voor
een ontwikkelkrediet in te dienen bij de
gemeente.
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Vervolgens
werd
door
Tom
Wagenvoort een korte presentatie
gegeven van de ontwikkelingen bij de
energie-coöperatie Greuner. Hij liet
zien hoe Greuner, inmiddels uitgebreid
met Weerselo en Rossum, succesvol
stroom opwekt bij Tuincentrum Kuipers
en ‘t Trefpunt in Weerselo. Greuner
heeft 2 nieuwe zon op dak projecten
op stapel staan, die met al verkregen
SCE-subsidie een verwacht rendement
hebben van 9% en waar iedereen
aan kan meedoen, ook mensen die
al zonnepanelen hebben. Ook voor
dakeigenaren is het interessant.
Met “Gas terug” willen Greuner en de
dorpsraad mensen in staat stellen tot
15% op de gasrekening te besparen
door het waterzijdig inregelen van de
CV. Hiervoor worden vrijwilligers en
mensen die het willen laten uitvoeren
gezocht.
Meer informatie en opgeven bij Greuner
kan op www.greuner.nl.
Andere belangrijke punten op de
agenda waren de revitalisatie van
het dorp en het wijkuitvoeringsplan
“Beuningen Aardgasvrij”. Deze twee
punten werden door Gerrit Nijenhuis en
Simone Huntink, beide medewerkers
van de gemeente Losser, toegelicht.
Er wordt inmiddels hard gewerkt aan

de voorbereiding voor de herinrichting
van het dorp. Uiterlijk begin maart
2022 moet de herinrichting van de
Pastoor Bolscherstraat van start
gaan. Het plan hiervoor is bijna klaar
en wordt binnenkort aan de bewoners
gepresenteerd. Daarna komt de
Broeninkskamp en de Lomanskamp
1 aan de beurt. De doorgaande
wegen, Beuningerstraat en Oude
Dijk, komen als laatste aan de beurt.
Bij de plannen worden de inwoners
betrokken onder andere door middel
van enquêtes en gesprekken met
straatvertegenwoordigers.
Bij de opzet en uitvoering van de plannen
wordt ook rekening gehouden met het
aardgasvrij maken van Beuningen. Uit
een enquête bleek dat het merendeel
van de Beuningers verwacht te gaan
kiezen voor een all-electric oplossing
met warmtepompen. Dit samen met
de toename van het aantal elektrische
auto’s en laadpalen maakt het
noodzakelijk om het elektriciteitsnet te
verzwaren. De bedoeling is om zo veel
mogelijk werkzaamheden gelijktijdig
uit te voeren. Dit geldt zo mogelijk ook
voor de aanleg van glasvezel in het
dorp.
Na sluiting van de vergadering door de
voorzitter was er nog voldoende tijd
voor een gezellige nazit.
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DORPSQUIZ
BEUNINGEN

JAARGANG: 2021
ZATERDAG 6 NOVEMBER 20:00

WENDY´S WEETJES
Al opgegeven voor de Dorpsquiz Beuningen op zaterdag 6 november?
Het kan nog steeds! En wie er twee jaar geleden ook mee heeft gedaan weet
dat dit een avond was om nooit te vergeten. En daar gaan we dit jaar natuurlijk
ook weer voor. We hebben weer ons uiterste best gedaan om te zorgen voor een
spectaculaire quiz met veel uitdagingen.
Het is natuurlijk wel compleet anders dan de vorige editie. Er worden bijvoorbeeld
vragen gesteld over inwoners van Beuningen, gekke opdrachten gegeven
of je ontvangt een bijna onmogelijk raadsel via de app. Wij hebben alles zelf
samengesteld en bedacht dus de antwoorden zijn niet via Google te vinden. Je
weet het of je weet het niet, maar een hulplijn inschakelen mag natuurlijk altijd.

DORPSQUIZ
DOE MEE MET DE TWEEDE EDITIE VAN DE
DORPSQUIZ BEUNINGEN!

De dorpsquiz wordt gehouden op zaterdagavond 6 november 2021. Om 20.00
uur kan ieder team het tasje afhalen met daarin het quizboekje en andere
benodigdheden. Ieder team kan zelf bepalen waar ze de quiz gaan maken.
Bijvoorbeeld bij iemand thuis of bij café ‘t Sterrebos. Stipt om 23.00 uur vragen
we van jullie om het quizboekje weer in te leveren. Daarna hopen we met jullie te
kunnen proosten op een geslaagde en gezellige avond bij café ‘t Sterrebos.
Dus waar wacht je nog op? Stel een leuk team samen en geef je op via:
quiz@dorpsbladbeuningen.nl

OOK DIT JAAR IS HET GROOTSE BEUNINGSE
SPEKTAKEL, ‘DE’ DORPSQUIZ WEER TERUG.
WEL EEN BEETJE ANDERS DAN ANDERS MAAR
HET BELOOFT WEDEROM WEER GEWELDIG
TE WORDEN
MELD JE AAN VIA:
QUIZ@DORPSBLADBEUNINGEN.NL

FIETSROUTES 'ELEPHANT PARADE'

FANTASTISCHE HOOFDPRIJS

€25, DEELNAME KOSTEN PER TEAM
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‘Elephant Parade’ is een grote openluchttentoonstelling met
tientallen gedecoreerde olifanten kunststandbeelden. De
olifanten hebben het formaat van een werkelijke baby-olifant.
Het doel van Elephant Parade is om aandacht te vragen voor
de bescherming en het behoud van de Aziatische olifant. De
verschillende routes vindt je hier:
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MARIABEUKSKE

ACTIEVE ONTMOETING
Het mag weer.....
Woensdag 13 oktober zijn we gestart met 10 dames en 6 vrijwilligers om het
nieuwe seizoen "Actieve ontmoeting " in te luiden.
Het was een gezellige ontmoeting onder het genot van een kop koffie met eigen
gemaakte appelgebak.
De eerste activiteit voor dit seizoen was het versieren van een pompoen of
kalebas, dit met allerlei moois uit de natuur, die op dit moment op zijn mooist is.
De volgende ontmoeting is woensdag 10 november om 10.00uur.
U bent van harte welkom in het parochiecentrum.

VIERINGEN, INTENTIES EN JAARGEBED

Groep actieve ontmoeting;
Francien, Ilona Luc , Renate
En vrijwilligers.

Zaterdag 23 oktober 16:00 uur:
Dopelingen:		

Doopviering
Bibi Sanderink en Anne Tegchelaar

Zaterdag 23 oktober 19:30 uur:
Eucharistieviering
Voorganger:		
pastor Munsterhuis
Muziek:			Muzikale omlijsting
Misdienaars:		
Yvette Berning, Naduah Bloemen
Collectant:		
B. Groener
Intenties:		
Harry Booijink, vader en moeder Oortman, Jan Kuipers
Zondag 31 oktober 09:00 uur:
Communieviering
Voorganger: 		
pastor Schraven
Misdienaars:		
Maud Zanderink
Collectant:		
H. Rolink
Jaargebed: 		
Marie Visschedijk, Truus Visschedijk
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Dinsdag 2 november 19:00 uur:
Communieviering
Voorganger:		
pastor van Vilsteren
/ Allerzielen
Zang: 			
Themakoor, dames/herenkoor
Misdienaars:		
Maria Hoonberg, Luuk Geers
Collectant:		
G. Smellink
Intenties: 		
ouders Hampsink-Rolink, ouders Olde Olthuis-Nolten,
Gerard Olde Olthuis, ouders Zanderink-Visschdijk, Johan Bloemen, Jan en
Marietje Zanderink-Schopman, ouders Schopman-Aveskamp, Hendrik en Marie
Engbers, ouders Rikkink-Grote Punt en Bennie, Anja Rikkink-Oude Egbrink,
ouders Grote Punt-Wolters en Truus Grote Punt, Johan Scholten, Ine PeterinckScholten, ouders Steunebrink-van der Ham, Hennie en Alfons Steunebrink, Jan
en Truus Bonnes-Grashof, Bets en Annie Rikkink-Greftenhuis en Alwie, Jan
Kuipers, Bets Loman,overl.fam.Tijans, Lide Smellink-Engelbertink, ouders
11

Smellink-Geertshuis, ouders ouders Engelbertink-Velthuis, ouders Oude
Nijeweme-Sleiderink, ouders Keizer-Scholten, ouders Sanderink-Golbach,
ouders Loman-Remerink, Annie Tijkotte-Ros, ouders Scholten-Bodde en Truus
Scholten, ouders Kamphuis- ten Venne, ouders Oude Nijeweme-Ensink op
Reimer, Hennie Rikkink, ouders Rikkink-ten Dam en Jan Rikkink, Harry Booijink,
fam Booijink-Hesselink, ouders Zwijnenberg-Kamphuis en Alwie, Henk en Riet
Vaneker-Kamphuis.
In verband met de viering van Allerzielen is er woensdagmorgen 3 november
geen viering.
Zaterdag 6 november 19:30 uur:
Voorganger: 		
pastor Munsterhuis
Misdienaars:		
Mandy Berning, Jan Hoonberg
Collectant:		
C. Loman
Jaargebed:		
Hennie Eppink
Intenties:		
Truus Eppink-Velthuis

Eucharistieviering

WERELDMISSIEDAG 24 OKTOBER
Paus Franciscus schreef voor deze dag onder andere: “Het is voor ons onmogelijk
niet te spreken over hetgeen wij gezien en gehoord hebben” (Hand. 4, 20).
‘Wanneer wij de kracht van Gods liefde ervaren, wanneer wij zijn aanwezigheid
als Vader in ons persoonlijk en gemeenschappelijk leven erkennen, kunnen wij
niet anders dan wat wij hebben gezien en gehoord verkondigen en delen’, schrijft
paus Franciscus verder.
Het thema van Wereldmissiedag van dit jaar ziet de paus als ‘een uitnodiging
aan ieder van ons om ons best te doen om wat wij in ons hart dragen bekend
te maken'. De paus schrijft verder dat christenen van nu zich kunnen laten
inspireren door het voorbeeld van degenen die in staat zijn geweest op weg te
gaan, land en familie achter te laten, om het evangelie zonder uitstel en zonder
angst naar de uithoeken van volken en steden te brengen. Missio brengt in
de Wereldmissiemaand oktober de kerk van Guinee voor het voetlicht. In de
parochies wordt daar in oktober ook voor gecollecteerd.

KERKHOF VERFRAAID DOOR KERKHOFPLOEG
Onlangs heeft de kerhofploeg er voor gezorgd dat het kerkhof verfraaid is. Zo
hebben ze achter op het kerkhof de gedenkstenen naast het Jezusbeeld voorzien
van een omheining in de vorm van een hekwerk. Dit draagt bij aan een mooie
uitstraling van dit stukje kerkhof.
Hier willen we alle leden van de kerkhofploeg graag hartelijk voor danken. Het is
erg mooi geworden. Het resultaat is hieronder te zien.

ALLERZIELEN
Op dinsdag 2 november is het Allerzielen. Er is dan om 19.00 uur een
communieviering met pastor van Vilsteren als voorganger. In deze viering
zullen we al onze overleden dierbaren gedenken, maar speciaal de parochianen
die dit jaar zijn overleden. Voor hen zal een kaars worden aangestoken in de
viering.
Onze overledenen van dit jaar zijn: Bernadette Zanderink, Jan Kuipers,Franco
Schellings, Hans Senger, Harry Booijink, Marietje Huigenvoort-Keizer, Marietje
Golbach-Kamphuis, Agnes Oude Ophuis-Velthuis, Marietje ZanderinkSchopman, Paula grote Beverborg-Bosch.
Evenals vorig jaar zullen we na de viering in processie naar het kerkhof gaan
om het graf van onze overledenen te bezoeken. De pastor zal de graven
zegenen. Achter in de kerk zullen weer graflichtjes te koop zijn.
Avondwake werkgroep
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GESLAAGDE OOGSTDANKVIERING
Op zaterdag 9 oktober hebben we onze traditionele oogstdankviering mogen
vieren.
De coronaregels waren versoepeld, en dit was te merken. Velen waren naar de
kerk gekomen, jong en oud, om samen te komen en te danken voor de oogst.
Onder het genot van een kop koffie met krentenwegge kon men na genieten van
de prachtige versiering. Beide koren stonden garant voor passende zang. Een
zeer geslaagde viering.
Vele vrijwilligers hebben hiervoor de handen uit de mouwen gestoken. Een
welverdiend dank je wel, voor iedereen, die heeft meegeholpen. Fantastisch!
Daarnaast waren ook het Mariakapelletje en de kruisbeelden weer prachtig
versierd door de ‘noabers’. Al met al, een zeer geslaagd oogstdankfeest.

W W W. K I E N H U I S G R O E P. N L

Kloppendijk 32 • Denekamp

CONTACT PAROCHIE

Secretariaat Lumen Christi
Op werkdagen van
Opening parochiesecretariaat:
09:00 - 11:30 uur
Woensdag:
09.00 - 10.00 uur
tel. 0541-353551
Adres: 		
Beuningerstraat 75
www.lumenchristi.nl
		
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.
Locatieraad

Liesbeth ten Dam | tel: 0541-354719
ltendam@hetnet.nl
Jan Oude Nijeweme | tel: 0541-353568
jfmoudenijeweme@hetnet.nl

06 12 03 14 24

Tuinonderhoud

Tuinaanleg

Snoeiwerkzaamheden

Grondwerk • Bestrating • Beplanting

Wim Hobbelink | tel: 0541-352533
whobbelink@hetnet.nl
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Jan ter Steege

Goed eten, daar ho

uden wij van!

Oldenzaalsestraat 40A
7591 GM Denekamp
Tel: 0541-356355

CONTAINER VERHUUR
VOOR DIVERS AFVAL
• VASTE PRIJZEN VOOR HET PLAATSEN EN OPHALEN
• DIVERSE MATEN: 3 M3 / 6 M3 / 10 M3 / 14 M3 / 30 M3

Ambachtstraat 4C - 7587 BW De Lutte
0541 - 551216

MACHINE VERHUUR
KLINKERKNIPPERS • TRILPLATEN • WACKERSTAMPERS

witgoed

RILOH

LOONWERK
GRONDVERZET

TRANSPORT
• Straatwerk & verhuur • Graafwerkzaamheden
Tuinaanleg • Levering bouwstoffen:
gebroken puin, vulzand, metselzand, bemeste tuinaarde, etc.

WWW.WERKTUIGENBOUWDIENST.NL

A:
E:
T:
W:

Faradayweg 5
info@anylabel.nl
0541-228080
anylabel.nl

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

Wij denken

graag met

BRANDLICHTERWEG 66D
7591 NE DENEKAMP
T. 0541 35 14 58

u mee!

WERKTUIG & BOUWDIENST DENEKAMP
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