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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

-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  wat in het dorpsblad plaatsen? Mail dan vóór 10 mei uw stuk naar het 
mailadres: dorpsbladbeuningen@gmail.com 
Parochiële berichten:
Kopij inleveren voor: 11 mei
Email: beuningen@lumenchristi.nl
Redactieadres:    

Trudy Oude Nijeweme: 0541-353568
Marja Beld: 06-20528901

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

DORPSBLADBEUNINGEN@GMAIL.COM

Mei
4 Dodenherdenking
5 Bevrijdingsdag
18  Uitstapje ZijActief
26 Hemelvaartsdag

KALENDER

NK TEGELWIPPEN

Doet u mee met het NK tegelwippen?
In Losser houden we van groen. Stenen en tegels er uit, planten, bloemen en 
bomen er in. Doet u ook mee? De gemeente Losser doet namelijk mee aan het 
NK-tegelwippen! Van 21 maart tot en met 31 oktober barst de strijd los en dragen 
alle 14 Twentse gemeenten hun steentje bij om zoveel mogelijk tegels te wippen, 
samen met inwoners.

Hoe kunt u meedoen?
1. Ga voor een groene aanleg van uw tuin. Vervang tegels (zoals terrastegels 

en stoeptegels) en stenen (zoals klinkers en waaltjes) door bloemen, planten, 
struiken en bomen.

2. Laat uw tegels en stenen ophalen door de tegeltaxi! Twente Milieu heeft een 
tegel ophaalservice waar u gebruik van kunt maken. Via de klantenservice 
van Twente Milieu kunt u een afspraak plannen om de tegels te laten 
ophalen. Dat kan op werkdagen tussen 08.00 uur en 17.00 uur via het 
telefoonnummer: 0900 – 85 20 111. U kunt de tegels en stenen ook gratis bij 
het afvalbrengpunt van de gemeente Losser brengen.

3. Geef uw gewipte tegels door op www.nk-tegelwippen.nl en help Losser 
naar de overwinning! Zo worden we in 2022 de vergroenste gemeente van 
Nederland

Voor vragen over het NK Tegelwippen kunt u mailen naar tegelwippen@losser.nl.
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21 april 2022, de datum die vanaf vandaag de boeken ingaat als de officiële start 
van buurtbemiddeling gemeente Losser. Het moment dat de buurtbemiddelaars 
het certificaat uitgereikt kregen, zodat zij als vrijwillig buurtbemiddelaar aan de 
slag kunnen gaan. Dit in bijzijn van familie, convenantpartners (Gemeente Losser, 
Domijn, Politie, SMD) en heel veel andere fijne mensen die buurtbemiddeling een 
warm hart toedragen.  

Na een informele binnenkomst waarbij mensen werden verrast door het nummer 
“Schijt aan de buren”, kon de aftrap starten. Aansluitend een terugblik en vooruitblik 
wat betreft buurtbemiddeling landelijk en lokaal en in de gemeente Losser. 
Maar het belangrijkste onderdeel was dat de buurtbemiddelaars centraal stonden.
Ze waren hier niet op voorbereid en dus een beetje overdonderd werden 
ze naar voren geroepen. Onder begeleiding van Nina Verpalen, coördinator 
buurtbemiddeling Losser, kregen ze allerlei vragen op zich afgevuurd want het 
blijft bijzonder waarom je als bemiddelaar aan de slag gaat. Wat bezielt iemand 
om in zijn vrije tijd te ondersteunen bij conflicten. Deze bewondering werd 
bekrachtigd door de bezoekers. 

Na dit onverwachte vragenkwartiertje nam burgemeester G. J. Kok het woord 
over. Oprecht trots dat buurtbemiddeling in de gemeente Losser is geland. En 
grote dankbaarheid richting de bemiddelaars dat zij dit willen doen met daarbij 
de opmerkingen wees nieuwsgierig, sta open voor de mensen, maar luister altijd 
naar je gevoel. Je gevoel liegt niet. Ook het feit dat je als bemiddelaar zoveel meer 
kunt bereiken door de belangeloosheid, daar ligt de kracht.
Om bewondering uit te spreken voor de bemiddelaar, ontvingen alle bemiddelaars 
het certificaat, uitgereikt door burgemeester G.J. Kok. 

De bemiddelaars zijn er klaar voor. Dus mocht je denken, ik heb toch wat hulp 
nodig omdat ik er niet uitkom met de buren, laat het weten. Jos, Aernoud, Cor, 
Devin, Nardy, Henriette en Kelcy helpen u graag. 

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar onze website 
www.buurtbemiddelinglosser.nl Mailen of bellen mag uiteraard ook: 
info@buurtbemiddelinglosser.nl of 06-82048800.

BUURTBEMIDDELING LOSSER: NU OFFICIEEL VAN START

ACTIEVE ONTMOETING VERPLAATST

Besten,
De bijeenkomst van de Actieve Ontmoeting van 18 mei wordt 
verplaatst naar 15 juni.

Met vriendelijke groeten,                         Organisatie Actieve Ontmoeting
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ZVV BEUNINGEN 1 KAMPIOEN!
Waar de jongens van ZVV Beuningen 1 al van kinds af aan van droomden, is 
afgelopen donderdag werkelijkheid geworden. Het kampioenschap van ZVV 
Beuningen 1 werd op een historische avond bezegeld, met een klinkende 4-0 
zege op de heren van De Zweef uit Nijverdal. Waar normaal slechts een enkeling 
de moeite neemt om naar de Lutte af te reizen voor een potje zaalvoetbal, was dit 
donderdag wel anders. Inbrekers hadden donderdag vrij baan in Beuningen, want 
het hele dorp was uitgelopen voor deze kampioenswedstrijd. De uitverkorenen 
die op paaszaterdag een plekje in de supportersbus wisten te bemachtigen, 
werden gevolgd door een eindeloze karavaan aan overige supporters. 

Onder leiding van trainer/coach Jesse Loohuis werden de speles van Beunignen 
luidkeels toegejuicht door een uitzinnige menigte in de Luttermolen. Die 
oorverdovende support zorgde ervoor dat Beuningen ovetuigend aan de 
wedstrijd begon, en en snel de score wist te openen. Niet lang na de 1-0, werd 
de score uitgebreid naar 3-0, wat tevens de ruststand was. Langszaam kon de 
champange ontkurkt worden, want niets leek erop dat de tegenstander nog 
roet in het eten kon gooien. Na de bevrijdende 4-0 was de eindstand bepaald en 
konden de festiviteiten losbarsten en werd middels een offciele ceremonie de 
schaal overhandigd aan aanvoerder Pim Kooiker. 

Het feest wat daarna lostbarste, was onvergetelijk en geheel verdiend. Met een 
huifkar werden de kampioenen door een ware vuurzee in het dorp onthaald 
waarna er geproost werd bij de trouwe sponsor, 't Sterrebos, waarvoor dank!

ZVV Beuningen wil alle supporters bedanken voor de aanwezigheid! Zonder jullie 
steun hadden we dit niet gekund. 

Bovenste rij: v.l.n.r.: Jesse Loohuis, Roy Kleissen, Pim Kooiker, 

Naud Westerhof, Peter Heijdens, Joost Huiskes, Jorus IJland.

Onderste rij: v.l.n.r. Kees Heerink, Thomas Kok, Wouter Hoonberg, 

            Guus Kock.
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UITGELICHT TEAM DORPSQUIZ: SCHOOLBUURT

BEUNINGERSTRAAT - COLUMN

“Onze” Beuningerstraat, “onze” schoolbuurt, het is onze veilige haven.
Achter elke voordeur een eigen verhaal, een eigen leven. Zo verschillend, 
maar zo het zelfde. 
Samen staan we sterk, iedereen met zijn eigen persoonlijkheid en kracht, met 
respect voor elkaar, 
saamhorigheid, er voor elkaar zijn, en de helpende hand bieden. 
Van anderhalf tot vierenzeventig jarigen, blond, bruin, rood, zwart, grijs, kaal, 
een bos krullen, lang of kort haar, groot en klein, van pensionaris tot (kleuter)
juf, van timmerman tot dierenarts, van ambtenaar tot directeur, we hebben 
het allemaal aan de Beuningerstraat, het maakt allemaal niet uit hoe je er uit 
ziet, wat je doet of wat je draagt, iedereen kan en mag zijn wie hij/zij is. 

Wat maakt “ons” als Schoolbuurt nou tot de leuke buurt die we zijn?! 
Neem bijvoorbeeld onze feestjes; het kerstboom halen, met trekker en wagen 
op pad, kratje bier mee voor in’t bos tijdens het uitzoeken van de boom, sterke 
verhalen vertellen, en n bult gelach.
Het carnavalsseizoen, wat in November al begint met de “voorbereiding” van 
de voorbereidingen, het jaarlijkse etentje of de high tea van de dames, en van 
het opmaken van de gewonnen prijzen van de mooist versierde buurt met 
carnaval, wordt natuurlijk ook weer ’n mooie avond van gemaakt. 

Maar ook minder leuke tijden van ziekte en verdriet er voor elkaar zijn, een 
luisterend oor bieden, de helpende hand, een kaartje, een bloemetje, of 
gewoon een praatje. 

De Beuningerstraat, in “ons ”mooie Beuningen.
Een dorp waar iedereen elkaar groet, er sociale controle en oog is voor elkaar. 
De straat, waar wij allemaal heel graag oud willen worden, en het liefst met 
elkaar in de buurt! 
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SCHILDERIJ OPDRACHT 

kies een bestaand schilderij en maak deze zo goed mogelijk na. De inzendingen 
worden beoordeeld op creativiteit, originaliteit en moeilijkheidsgraad.
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PLENAIRE BIJEENKOMST OP WOENSDAG 1 JUNI - AANVANG 19.30 UUR

Per 1 maart j.l hebben wij – Wigle Sinnema en Gaby Broekhuijsen van Paradys 
Recreatie - camping Olde Kottink aan de Kampbrugweg in Beuningen gekocht. 
We zullen de camping in de komende jaren omvormen naar een kleinschalig en 
kwalitatief hoogwaardig recreatiepark. De omvorming – die is afgestemd met 
de gemeente Losser - past vrijwel geheel binnen de kaders van het geldende 
bestemmingsplan ‘Buitengebied’ van de gemeente Losser. 

Inloopbijeenkomst op donderdag 14 april
Op donderdag 14 april was een goed bezochte inloopbijeenkomst in ‘t Sterrebos 
in Beuningen. De suggestie is gedaan om een vervolgbijeenkomst te houden 
zodat iedereen de gestelde vragen en antwoorden tot zich kan nemen en die 
suggestie nemen wij over.

Plenaire bijeenkomst op woensdag 1 juni 
Tijdens de plenaire bijeenkomst zullen er diverse presentaties worden gehouden 
door de landschapsarchitekt (Rob van Dijk landschapsarchitektuur), architekt van 
de woningen en centrale voorzieningen (Prosman Architekten) en de verhuur- en 
beheer organisatie (Landal GreenParks). U zult alle gelegenheid krijgen voor het 
stellen van uw vragen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Wigle Sinnema (wigle@
paradysrecreatie.com ) of Gaby Broekhuijsen (gaby@paradysrecreatie.com).

Met vriendelijke groet en misschien tot ziens, 
Wigle Sinnema en Gaby Broekhuijsen

CAMPING OLDE KOTTINK IN BEUNINGEN WORDT EEN 
KLEINSCHALIG RECREATIEPARK 

............ ....................................................................................

Niet vergeten
zondag 8 mei
Moederdag

#1 Op bezoek komen en tijd nemen voor elkaar 
#2 Ontbijt op bed 
#3 Buitenbloemen van Groencentrum John Kuipers 
#4 Parfum of sieraden
#5 Cadeaumand vol leuke hebbedingetjes
#6 Lekker eten bij Restaurant Sterrebos
  #7: Met de huifkar in Beuningen eropuit 
  #8: Scooteren of iets anders van Twente Actief
  #9 Lekkernijen om van te smullen 
  #10 Leuke fotosessie met het gezin 
  

Leuke Moederdagcadeautips! 

SCHATKAMERPLUYM
Nomineer een ‘verborgen schat’ voor de tweede Schatkamerpluym
Kent u een verborgen schat uit de toeristische/
culturele sector die meer aandacht verdient? Kent 
u bijvoorbeeld een persoon of organisatie die 
onze gemeente voor toeristen op de kaart zet? 
Een bijzondere plek om kunst te bewonderen? Of 
een evenement met een culturele of toeristische 
invalshoek? Nomineer ze dan nu voor de 
Schatkamerpluym via het nominatieformulier. Ga 
direct naar het nominatieformulier op de website 
van gemeente Losser via de QR code.  
Foto: Cathelijne Grobbee, winnares vorig jaar met 
camping Het Meuleman
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VIERINGEN, INTENTIES EN JAARGEBED

MARIABEUKSKE

Zondag 1 mei 09:00 uur: Eucharistieviering
Voorganger: pastor Munsterhuis
Misdienaars: Jan Hoonberg, Naduah Bloemen
Collectant: A. Sanderink
Jaargebed: Hennie Rikkink
Intentie:  Harry Booijink

Woensdag 4 mei 08:30uur: Eucharistieviering
Voorganger:  pastor Munsterhuis
Misdienaars: Hanne Kamphuis, Noek Oude Ophuis

Zaterdag 7 mei 19:30 uur: Communieviering
Collectant: B. Groener
Intenties: Lide Smellink-Engelbertink, Jan en Marietje Zanderink, 
ouders Zanderink-Visschedijk, ouders Schopman-Aveskamp, 
ouders Steunebrink-van der Ham, vader en moeder Oortman, Jan Kuipers, Diny 
Nijhuis-Pots, ouders Rikkink-ten Dam, ouders Sanderink-Golbach, 
Bernard Veldscholten, ouders Loman-Remerink.

Zondag 15 mei 9:00 uur: Communieviering
Voorganger: pastor Kerkhof Jonkman
Zang:  Dames en herenkoor
Misdienaars: Maria Hoonberg, Maud Zanderink
Collectant: H. Kleinsman
Jaargebed: Marietje Zanderink-Schopman
Intenties: uit dankbaarheid, Jan Zanderink, Harry Booijink, 
Bernadet en Hennie Nieuwhuis.
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KORT VERSLAG JAARVERGADERING 

Na twee jaar géén jaarvergadering hebben kunnen houden door corona, kon het 
dit jaar wel doorgaan. De belangstelling hiervoor was echter niet groot. 
De notulen van de jaarvergadering 2019 zijn goedgekeurd.  

Korte terugblik afgelopen jaren 
Mutaties die afgelopen jaren plaatsvonden zijn: 
• Miranda gestopt als secretaris eind 2019 
• Ria gestopt als penningmeester eind 2020 
• Jan penningmeesterschap overgenomen per  januari 2021 
• Ria Scholten doet nog wel de betalingen en helpt mee met actie  kerkbijdrage 
• Wim Hobbelink toegetreden als bestuurslid januari 2020 
• Frans en Marian Dijkhuis kerk openen en sluiten overgenomen van 
Marietje Ijland 

Vrijwilligers 
We zijn erg blij met en trots op de vele vrijwilligers die onze geloofsgemeenschap 
rijk is. 
Zonder de vrijwilligers heeft de kerk geen toekomst. 

Financiën 
Het financieel verslag van de afgelopen jaren is gepresenteerd. 
Het jaar 2021 is met een positief resultaat van € 1600,00 afgesloten. 
Aktie kerkbalans is de afgelopen jaren iets achtergebleven bij voorgaande jaren.  
2019 € 17.582  
2020 € 17.091  
2021 € 16.344   
Mogelijk doordat we de brieven door corona niet persoonlijk konden afgeven. 
Onze belangrijkste inkomstenbron is en blijft Aktie kerkbalans. 

Onderhoud kerk  
Voorzetramen: Er is een werkgroep gevormd die verder gaat met het herstel van 
de voorzetramen.  
Bliksembeveiliging: De bliksembeveiliging voldeed niet. Firma Siers heeft de 
bliksembeveiliging volgens de laatste eisen gemaakt. 
Parochiecentrum: het parochiecentrum is gebouwd in 1989. Sindsdien is er 
niets aan onderhoud gedaan. Het parochiecentrum is aan een opknapbeurt toe. 
Verschillende werkgroepen zullen bekijken wat nodig is. 
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Toekomst 
Alle locaties van de parochie Lumen Christi hebben een SWOT analyse gemaakt. 
Hierin hebben we de zwaktes, sterktes, kansen en bedreigingen beschreven voor 
onze kerk.  Verder is er een kerkenvisie opgesteld door de gemeente Losser. 
Het in stand houden van onze kerk moeten we echter zelf doen. Daar zijn volgende 
vier pijlers voor nodig: Genoeg vrijwilligers, voldoende geloofsbeleving, financiën 
op orde, goed functionerende locatieraad. De eerste drie pijlers zijn in orde, echter 
wanneer we binnenkort geen secretaris en daarnaast nog een bestuurslid erbij 
krijgen, hebben we geen locatieraad meer, met alle gevolgen van dien.  

Tom van Vilsteren  
Tom van Vilsteren is onze eerst aanspreekbare pastor. Hij heeft  tijdens deze 
avond vertelt over ‘noaberschap’ en diaconie in onze parochie. Daarnaast heeft 
hij vertelt over zijn vroegere werk als aalmoezenier in het leger. 
De locatieraad 

Dank je wel! 
Ria Tijans heeft tijdens de paasviering, de paaskaars van het afgelopen jaar in 
ontvangst mogen nemen voor haar vele vrijwilligerswerk. 
Al vele jaren zet Ria zich in voor onze geloofsgemeenschap. 
Ze heeft in het parochiebestuur gezeten en jarenlang zat ze in de werkgroep 
jongerenpastoraat. Ze is coördinator van de bloem versiergroep en zorgt 
dat de bloemen in de kerk er elk weekend weer prachtig bijstaan. Ook bij de 
kerkschoonmaak is Ria een vaste vrijwilliger. 
Daarnaast zit Ria in de organisatie van de herfstwandeltocht, die ieder jaar i.c.m. 
het oogstdankfeest wordt gehouden. 
Ria is creatief, precies en een manusje van alles. 
Ze heeft de paaskaars dik verdiend! Ria, dank je wel voor je jarenlange inzet. 
 
Uitreiking paaskaars.
Op eerste paasdag is het in Beuningen traditie dat de 
paaskaars wordt uitgereikt aan een vrijwilliger(-ster).
In een mooie viering afgelopen paaszondag, die 
werd voorgegaan door pastor Kerkhof-Jonkman 
met muzikale omlijsting door dames-/herenkoor en 
thema koor. Aan het eind van de viering werd door 
Liesbeth ten Dam namens de locatieraad verteld 
hoe belangrijk het is voor Beuningen om zoveel 
vrijwilligers te hebben. Na een kleine quiz door 
haar, was ik uit eindelijk degene die de paaskaars in 
ontvangst mocht nemen. Ik was hiermede blij verrast 
en ben dankbaar voor deze blijk van waardering.
Groet Ria Tijans.
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PASTORPRAAT

Meimaand, Mariamaand 
“Elk gebed wordt verhoord”, aldus Mieke Kerckhof, algemene overste van 
de rooms-katholieke congregatie Zusters van de Bermhertigheid Jezus, in het 
blad “Klooster” dat als thema Maria heeft.  Dat is haar ervaring. Wel zegt ze erbij 
dat dit niet betekent dat je altijd krijgt waar je Maria om gevraagd hebt. Vaak blijkt 
je gebed op een heel andere manier verhoord en kun je pas achteraf zeggen dat 
je in je gebed gehoord bent.  
Herkennen we dat? Dat we Maria vragen om hele concrete dingen: om genezing 
van een zieke, een goede uitslag, om het halen van een examen…………., maar 
meer nog dat we ons opgelucht, gesteund en geheeld voelen alleen al doordat 
we onze diepste vragen, zorgen en angsten aan Maria hebben toevertrouwd. We 
bidden om haar nabij zijn in allerlei situaties, erop vertrouwend dat ze er op één 
of andere manier voor zal zorgen dat het goed komt. En ook voor al het goede en 
mooie dat ons in ons leven overkomt, wenden we ons tot Maria in het geloof dat 
zij in alles met God verbonden is. 
In dit onderstaande gebed is mooi verwoord waartoe en waarmee wij ons tot 
Maria wenden: 

WEES GEGROET MARIA 
Moeder Maria, ik wil U even groeten. 
Met het kaarsje dat ik hier doe laten branden, vertrouw ik U toe; 
al mijn vragen en zorgen, mijn vreugde en verdriet, mijn verlangens en mijn 
dankbaarheid. 
Laat geluk en liefde wonen in mijn gezin, in onze familie; 
zegen allen die mij dierbaar zijn en blijf ook mij nabij met Uw bescherming. 
Laat mijn hart een beetje lijken op het Uwe en wees voor mij een goede Moeder 
die mij nooit verlaat. 
Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand bid voor ons Amen.
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WWW.THOMASKOKTUINEN.NL

VRAAG GRATIS & VRIJBLIJVENDEEN PASSENDEOFFERTE AAN.

Beuningerstraat 41  |  7588 RG Beuningen 

MOB. 06-12031424

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, dopen, 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 
Jan Oude Nijeweme | tel: 0541-353568

jfmoudenijeweme@hetnet.nl

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

Foto Mauritsbrug: Bas van der Molen
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WWW.THOMASKOKTUINEN.NL

VRAAG GRATIS & VRIJBLIJVENDEEN PASSENDEOFFERTE AAN.

Beuningerstraat 41  |  7588 RG Beuningen 

MOB. 06-12031424

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
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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


