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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 14 juli uw stuk naar het 
mailadres: dorpsbladbeuningen@gmail.com 
Parochiële berichten:
Kopij inleveren voor: 14 juli
Email: beuningen@lumenchristi.nl
Redactieadres:    

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

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

DORPSBLADBEUNINGEN@GMAIL.COM

Juli
2 Oud papier
13 Streekproductenroute
16 Voetbal- en volleyballtoernooi
20 Actieve ontmoeting

Augustus
17 Actieve ontmoeting

KALENDER

VOETBAL-EN VOLLEYBALLTOERNOOI

Op zaterdag 16 juli organiseren we weer het grandioze voetbal- en volleybaltoernooi 
voor heel Beuningen.
De animo voor zowel het voetbaltoernooi voor de Mariaschool als het volleyballen 
voor de buurten en vriendenteams is dit jaar weer groot.
Bijna alle leerlingen van de groepen 3 t/m 8 hebben zich aangemeld en met het 
volleyballen zitten we met 14 teams bommetje vol.
Maar natuurlijk hoef je niet mee te doen om erbij te zijn. In onze gezellige tent is 
voldoende ruimte om te genieten van de sporters of om gewoon even lekker bij 
te kletsen.
Dus noteer zaterdag 16 juli in jullie agenda’s. We starten om 14.00 met de 
schooljeugd en om 17.30 met het volleyballen.

Organisatie:
Andre, Natali, Tjakko, Iris, Maik, Carmen, Paul, Anne, Willy, Erna, Ilse en Ronald
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OPBRENGST COLLECTE ELEPSIEFONDS

KAMPEERFEEST? EERST EVEN DE SPELREGELS LEZEN

De opbrengst van de collecte voor het Epilepsiefonds was dit jaar in De Lutte en 
Beuningen
€ 2156,68
Wij willen u bedanken voor uw gift en tevens bedanken we alle collectanten voor 
hun inzet.
Groet, Marianne Schasfoort en Agnes Scholte Lubberink

Goed nieuws voor jongeren die een kampeerfeest willen houden! Dit kan in 
de hele maand juli. Ben of ken jij iemand die een kampeerfeest wil houden? 
Bekijk de spelregels op onze website en houd je hier ook aan. In de spelregels 
staat bijvoorbeeld dat er geen alcohol op het kampeerterrein mag zijn als 
er ook jongeren onder de 18 jaar overnachten of langskomen. Ook ouders en 
grondeigenaren roepen we op zich aan deze spelregels te houden en het hier met 
de jongeren over te hebben.

Mocht er onverwachts iets aan de hand zijn, dan is het fijn als wij vooraf al weten 
wie waar en wanneer aan het kamperen is. Geef dit dus een paar dagen voor je 
kampeerfeest even door via: handhaving@losser.nl .

Meer informatie op www.losser.nl onder Uitgelicht -> Kampeerfeest
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13 JULI STREEKPRODUCTENROUTE VANUIT BEUNINGEN

Fietsliefhebbers kunnen ook dit jaar weer een mooie streekproductenroute van 
ongeveer 35 kilometer afleggen. De route die door de Tourist info Beuningen is 
uitgezet gaat door het buitengebied van Beuningen en Denekamp met onderweg 
stops bij  trotse producenten van streekproducten, waarbij je met eigen ogen 
kunt zien waar ze vandaan komen. Met deze fietsroute kun je genieten van al het 
moois en lekkers wat Twente te bieden heeft. Je leert niet alleen wat Twente te 
bieden heeft, maar ervaart en proeft hoe afwisselend dit deel van Overijssel is.
De route is dus niet alleen mooi, maar vooral ook heel lekker. Je kunt op woensdag 
13 juli starten tussen 10.00-12.00 uur bij camping Olde Kottink in Beuningen en 
je fietst door het Lutterzand, Beuninger Achterveld, Stroothuizen en vervolgens 
langs het kanaal Almelo-Nordhorn en via Noord Deurningen en Denekamp weer 
terug naar Beuningen.
Stap tijdens het fietsen af om even uit 
te rusten; onderweg genoeg plekken 
met bezienswaardigheden zoals het 
Jan Wesselinkhoes, De IJskuip (met 
het wielermuseum van Hennie Kuiper), 
het klooster in Noord Deurningen of 
het Klöpkeshoes in Berghum. Ook kun 
je je sportief even uitleven om kennis te 
maken met het klootschieten. 
De deelname bedraagt € 19,95 per 
persoon. Hierbij inbegrepen is een 
kopje koffie met wat lekkers bij 
camping Olde Kottink, kennismaking 
klootschieten en hier wordt kaas aangeboden door Kaas Oet Twente & worst van 
Joris Ijland, ook is er hier een drankje. 
Daarna is er een stop bij Twente Fruit voor een smoothie, hier heb jij ook de 
mogelijkheid om tegen betaling fruit te plukken zoals frambozen of aardbeien. 
Vervolgens is er een stop voor een ambachtelijke hamburger bij Erve Elferman en 
als afsluiter een puntzak patat bij Streekrestaurant ’t Sterrebos. 
Er geldt een maximum aantal deelnemers, dus vooraf aanmelden is noodzakelijk. 
Dit kan via de website van de Tourist info De Lutte-Losser: visitdeluttelosser.nl of 
telefonisch 0541-551160. Deelnemers kunnen online via de website betalen (van 
te voren) of contant bij de start. Er is geen pinmogelijkheid.
Op 13 juli verhinderd? Woensdag 24 augustus wordt er nog een 
streekproductenroute georganiseerd.

Parkeren kan bij camping Olde Kottink of bij de kerk in het centrum van Beuningen.
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ENERGY CHALLENGES IN BEUNINGEN KRIJGT VERVOLG 

Energy Challenges pilot op de Mariaschool – een succes!  
De Mariaschool in Beuningen heeft meegedaan met de Energy Challenges in 
2022. De leerlingen van de bovenbouw hebben 5 lessen gevolgd om hen op een 
praktische manier te laten kennismaken met allerlei onderwerpen en dilemma’s 
rond duurzaamheid: de opwarming van de aarde, energievretende apparaten, een 
energiecoach, biogas, en nog veel meer. Niet alleen leerzaam, maar ook nog eens 
heel leuk volgens de leerlingen! 

Duurzaamheid op school krijgt vervolg én verdieping 
Ook de school is enthousiast over het programma. Walter Vollenbroek, locatie-
coördinator van de Mariaschool, zegt zeker open te staan voor een vervolg in het 
nieuwe schooljaar met meer verdiepende lessen. ‘’Voor veel van de jongens en 
meisjes zal duurzaamheid later in hun opleiding en werk terugkomen, daarom 
zijn deze lessen nu al een toevoeging.’’  

Lessenreeks in het kader van Wijkuitvoeringsplan aardgasvrij Beuningen 
Deze lessenreeks van Energy Challenges is een pilot binnen het Wijkuitvoeringsplan 
in Beuningen. In de gemeente Losser is Beuningen een van de eerste gebieden 
die werkt naar aardgasvrij wonen in de toekomst. De komende jaren werkt 
de gemeente samen met inwoners allereerst aan bewustwording over de 
verduurzaming van het dorp. Door op de basisschool aandacht te geven aan 
onder andere klimaatverandering en energiegebruik, wordt al vroeg begonnen 
met bewustwording.  

Deze pilot is samen met de school en Energy Challenges opgezet. Energy 
Challenges is een organisatie die internationaal actief is bij het betrekken van 
jongeren bij duurzaamheid en energie.  
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WERKZAAMHEDEN PASTOR BOLSCHERSTRAAT UITGESTELD

KPJ JUBILEUM FEEST

De gemeente Losser werkt in Beuningen aan diverse plannen in de openbare 
ruimte. Een van die projecten is de herinrichting van de Pastor Bolscherstraat. 
Deze stond voor het voorjaar van 2022 op de planning. Met inwoners is 
gekeken hoe de straat het beste kan worden ingericht, met extra aandacht voor 
duurzaamheid en het aanpakken van de overlast van regenwater. Daarnaast 
is met de netbeheerder afgesproken dat ook meteen het elektriciteitsnetwerk 
verzwaard wordt, zodat aan de extra energievraag van bijvoorbeeld (toekomstige) 
warmtepompen en extra laadpalen voldaan kan worden. 

Helaas heeft dit project vertraging opgelopen. Dat komt omdat er gebrek 
aan capaciteit is bij de uitvoerende partijen, zoals voor het leggen van de 
nieuwe elektrakabels, gas- en waterleidingen en de glasvezelkabels. Ook de 
beschikbaarheid van bouwmaterialen maakt het niet mogelijk om voor de 
zomervakantie te kunnen starten. Naar verwachting starten de werkzaamheden 
medio november, afhankelijk van de gecombineerde inzet van de partijen voor de 
kabels en leidingen. Wanneer de precieze startdatum bekend is, maken we deze 
bekend bij de inwoners van de straat en kunt u hierover lezen in ’t Klokhoes. 

Op 18 juni jl. vond het jubileumfeest van de KPJ Beuningen plaats. Zo’n 
200 man heeft kunnen kijken naar de wist-je-datjes muur, de fotowand, 
oude ledenpasjes en uitnodigingen. We kunnen terugkijken op een 
fantástisch feest met veel leden en oudleden! Er zijn oude herinneringen 
opgehaald en oud leden hebben elkaar weer ontmoet. Al met al een zeer 
geslaagde avond! Bijgaand is ook het jubileumboekje meegestuurd van 
de afgelopen 50 jaar KPJ Beuningen! Allemaal bedankt voor jullie komst!  
 
Met vriendelijke groet, Bestuur KPJ Beuningen
Het jubileumfeest werd mede mogelijk 
gemaakt door camperplaats de Nijenhaer 
en Luttikhuis Hoveniers!
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Heeft u de zorgkrant van gemeente Losser al gelezen? De krant geeft u een 
overzicht van het zorg- en ondersteuningsaanbod in onze gemeente: een krant 
vol informatie en tips. Ook inwoners komen aan het woord.
Zoals Saskia Righart uit Losser, die meedoet aan het beweegprogramma 
‘SLIMMER’ van de gemeente. Na een jaar heeft het haar al veel opgeleverd. 
Saskia: “Ik heb veel nieuwe mensen leren kennen, heb een betere conditie en zit 
lekkerder in mijn vel.” 
Inwoners die meer willen bewegen en hun leefstijl willen aanpassen, kunnen 
in de gemeente Losser kiezen uit een aantal mooie initiatieven, zoals 
het beweegprogramma ‘SLIMMER'. In de zorgkrant leest u meer over dit 
beweegprogramma en de andere initiatieven. 
Lees het hele verhaal van Saskia en nog veel meer verhalen in de zorgkrant via: 
http://www.themanieuws.nl/app/publication/SDL221/10538

Heeft u de zorgkrant niet thuis ontvangen, maar wilt u wel graag een papieren 
versie? Stuur dan een mail met uw adresgegevens naar j.brugging@losser.nl 

Ook te openen via de QR-code. (Scan 
met de camera van uw smartphone) 

PLEZIER KRIJGEN IN BEWEGEN EN DAT VASTHOUDEN!
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Beste inwoners van Beuningen,

Erve Scholten Austie (Paandersdijk 9) is op dit moment eigendom van de provincie 
Overijssel, maar dit erf gaat in de verkoop. Om de kernwaarden van deze plek te 
behouden en/of te versterken is de provincie Overijssel in samenwerking met de 
gemeente Losser vooraf aan de verkoopprocedure een ontwikkeltraject gestart. 
Tijdens dit ontwikkeltraject worden de historische, culturele en landschappelijke 
waarden van Erve Scholten Austie in beeld gebracht. De provincie onderzoekt 
hoe (een aantal van) deze waarden kunnen worden behouden en/of versterkt bij 
de verkoop van de boerderij.

Als onderdeel van het ontwikkeltraject, heeft op 22 en 23 juni een ontwikkel-
tweedaagse op Erve Scholten Austie plaatsgevonden. Met een kerngroep 
vanuit de provincie Overijssel, de gemeente Losser en diverse experts hebben 
we omwonenden, mogelijke initiatiefnemers en lokale organisaties gesproken. 
Uit deze gesprekken kwam de rijke geschiedenis van het erf, de monumentale 
waarde en de bijzondere ligging aan de Austieberg meerdere malen naar voren. 
Allemaal elementen die dit erf zo bijzonder maken. Daarnaast is gesproken over 
welke opgaven er spelen in dit gebied en hoe de herontwikkeling van Erve Austie 
daar mogelijke aan kan bijdragen. 

Deze opgehaalde informatie zullen we de komende weken samenbrengen en 
halverwege juli met de omgeving delen via verschillende sociale media, maar ook 
verspreiden via ’t Klokhoes. Bij deze terugkoppeling zullen we u ook uitnodigen 
voor een moment in september waarbij we de resultaten presenteren en de 
vervolgstappen richting het verkooptraject verder toelichten. 
Mocht u n.a.v. dit bericht vragen hebben? Dan horen wij dat graag. Dat kan door 
te mailen naar m.v.ree@overijssel.nl

Met vriendelijke groet,
Feddo Zielstra en Marlies van Ree (Provincie Overijssel) 

ONTWIKKELTRAJECT ERVE SCHOLTEN AUSTIE
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VIERINGEN, INTENTIES EN JAARGEBED

MARIABEUKSKE

Zaterdag 2 juli 19:30 uur: Eucharistie/themaviering
Voorganger: pastor Visschedijk
Misdienaars: Maria Hoonberg, Berend Geers
Zang:  Themakoor
Collectant: B. Groener
Jaargebed pastoor van Burgsteden, Miny Veldscholten- Oude Nijeweme

Woensdag 6 juli 08:30uur: Viering
Misdienaars: Hanne Kamphuis, Raomi Bloemen

Zondag 10 juli 9:00 uur: Communieviering
Collectant: H. Kleisman
Jaargebed: Trui Steunebrink-v.d. Ham, Hendrik Engbers.
Intenties: Bernard Steunebrink, Marie Engbers, ouders Sanderink- Golbach
Doopviering 10:30 uur
Voorganger: pastor van de Bosch

Zaterdag 16 juli 19.30 uur  Communieviering
Voorganger: pastor Vilsteren
Misdienaars: Maud Zanderink, Luuk Geers
Zang:  Dames en herenkoor
Collectant: G. Smellink
Jaargebed: Ouders Oude Nijeweme-Sleiderink, 
  Hendrika Zanderink-Visschedijk.
Intenties:  Harry Booijink
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PASTORPRAAT 

Ik ben negen jaar, als om half zes in de ochtend de wekker gaat. Mijn broertje en ik 
wandelen naar opa om samen met hem het bos in te gaan. Eenmaal aangekomen 
horen we de vogels fluiten. We zien de natuur op aanwijzing van opa langzaam 
tot leven komen; de zon verwarmt het bos en de eekhoorns springen van boom 
naar boom. Het is een van mijn mooiste jeugdherinneringen. Het leek of de tijd 
langzaam verstreek.   
“Wat gaat de tijd toch snel”, hoor ik de laatste tijd vaak verzuchten. Het einde 
van de lockdowns en het verdwijnen van corona naar de achtergrond, heeft veel 
mensen doen besluiten om in te halen wat anders eerder gevierd zou worden. 
We rennen van de ene gebeurtenis naar de ander. En zo was Carnaval dit jaar op 
Palmzondag, werd 75 jaar bevrijding met 77 jaar gevierd en zijn er veel 40 plus 1 
of plus 2 huwelijks- en verjaardag vieringen. U kunt het zelf wel aanvullen.  
Het lijkt of alles ineens moet gebeuren. In deze onrustige tijd, waarin van alles 
gebeurt in onze samenleving en in de wereld, is het daarom goed even een pas 
op de plaats te maken. Het komt de mens en de natuur ten goede.  
In den beginne was er een zevende dag. Een dag om uit te rusten, om tot rust 
te komen. Binnenkort is het voor velen zover: in de vakantietijd vieren we ook 
een soort van lange zondag. De zondag is bedoeld om even op te houden met 
de dagelijkse beslommeringen; om je te bezinnen en te reflecteren. Het is voor 
velen ook een aantal weken vrij van werk of studie. Die vrijheid, de rust en de 
ruimte; dát hebben we heel hard nodig. Voor anderen is de vakantietijd een tijd 
van wachten. Van wachten op verzorging, wachten op bezoek, wachten op een 
uitslag, wachten op zelf vrij te zijn.  
Voor hen die vakantie vieren, wens ik veel mooie ontmoetingen, vrolijkheid en 
ontspanning. Voor hen die wachten wens ik, naast sterkte en geduld, niets 
minder. Juist in deze tijd… Fijne zomer! 
Pastor Ingrid Schraven 

UITNODIGING

We nodigen iedereen uit voor de themaviering op zaterdag 2 juli a.s. om 19:30 
uur. Het thema van deze viering is: “Dromen van vakantie”. Pastoor Visschedijk 
zal in deze viering voorgaan en het themakoor zal de zang verzorgen.
Wij hopen dat deze viering mag meewerken aan een goede vakantie die wij jullie 
allen van harte toe wensen. Dit is tevens de laatste gezinsviering/themaviering 
van dit schooljaar. Wij willen daarom alle kinderen die het afgelopen schooljaar 
hebben geholpen met voorlezen tijdens de vieringen hartelijk danken. Zonder 
jullie kunnen we geen gezinsviering/themaviering maken. We hopen daarom ook 
dat we aankomend schooljaar weer op jullie mogen rekenen.
Werkgroep gezinsviering/themaviering
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DOOPVIERING

Op zondag 10 juli om 10.30 wordt Jort Schaepers gedoopt in onze kerk.
Jort is de zoon van Dennis en Carien Schaepers -Oude Nijeweme
en het broertje van Janne. 
We kijken uit naar een mooie en feestelijke viering! 
 
Wilt u uw kind ook laten dopen in onze geloofsgemeenschap? U kunt dan contact 
opnemen met Renilde Heinink van het secretariaat in Denekamp, zei zorgt dan 
dat de aanmelding bij ons terecht komt. Dit kan telefonisch op 0541-353551 of 
via de mail; secretariaat@lumenchristi.nl 
Groeten namens de doopwerkgroep, 
Christel en Lisa 

150 JAAR BEDEVAART NAAR KEVELAER.

Dit jaar vieren we 150 jaar bedevaart naar Kevelaer, We vieren dit tijdens 
de bedevaart  op 26 en 27 augustus 2022. Er wordt een tweedaagse busreis 
georganiseerd. Opgave bij Ria Vloothuis. Vrijdags 26 augustus sluiten we aan 
met een 1 daagse busreis vanuit Beuningen en De Lutte,  kosten 40 euro.
Ook is er de mogelijkheid om met de fiets of wandelend deel te nemen.           
Fietsers vertrekken op donderdagmorgen 25  augustus. Wandelaars vertrekken 
op dinsdagmorgen 23 augustus. Opgave voor 12 augustus en informatie: 1 
daagse bedevaart van vrijdag  26 augustus bij Ans van Langen, tel. 06-20477333.  
2 daagse busreis en fietsers: Ria Vloothuis, tel. 06- 22044822  Wandelbedevaart: 
Jos Bijen, tel. 06-23997706 
We hopen dat er veel inwoners van Beuningen meegaan.                   
Het is altijd een gezellige, geslaagde dag. 
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MET GROEP TWENTE NAAR LOURDES  ( 19 TOT EN MET 

26 SEPTEMBER 2022) 

Lourdesgroep Twente reist met Christoffelreizen van maandag 19 tot en 
met zondag 26 september 2022 weer naar Lourdes, een 7-daagse bedevaart 
(vliegreis). 
 
Programma  
We vertrekken met de bus vanuit Twente naar Eindhoven Airport. Vanuit Eindhoven 
Airport en vliegen vandaaruit naar de luchthaven Tarbes-Lourdes-Pyrénées. In 
Lourdes verblijven wij in een 4-sterrenhotel, dicht bij de Heiligdommen.  
 
Vaste onderdelen in het programma zijn: de viering bij de grot waar Maria 
aan Bernadette is verschenen, deelname aan de Lichtprocessie en de 
Sacramentsprocessie. Ook gaan Lourdes verder ontdekken en is er ook de 
mogelijkheid voor deelname aan een excursie naar de Pyreneeën. De bedevaart 
wordt op zondag afgesloten met deelname aan de Internationale hoogmis, in de 
ondergrondse Pius X basiliek.  
 
Later in de middag is het vertrek naar de luchthaven Tarbes-Lourdes-Pyrénées 
om terug te vliegen naar Eindhoven Airport. Wij verwachten rond 20.00 uur 
terug te zijn in Twente. De bedevaart wordt begeleid door de pastores Kerkhof 
Jonkman en Huitink. 
 
De kosten voor deze bedevaart bedragen € 985,00 p.p., op basis van 
tweepersoonskamer en exclusief reis- en annuleringsverzekering. Toeslag 
eenpersoonskamer € 180,00.  
 
Mochten de kosten voor u een probleem zijn om deel te nemen aan deze reis dan 
kunnen wij in overleg proberen een oplossing te vinden.  
 
Voor informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met mevr. Elly Damhuis-
Oonk, ellydamhuis@kpnmail.nl , tel. 0541-2298521 / 06-33004962
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WWW.THOMASKOKTUINEN.NL

VRAAG GRATIS & VRIJBLIJVENDEEN PASSENDEOFFERTE AAN.

Beuningerstraat 41  |  7588 RG Beuningen 

MOB. 06-12031424

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

AANMELDEN OVERLIJDEN

Regelmatig worden de lokale parochiesecretariaten niet over een overlijden 
geïnformeerd wanneer een ingeschreven parochiaan geen kerkelijke afscheid 
heeft. Men moet dan soms toevallig horen, of uit de krant lezen, dat er iemand 
uit hun midden is overleden. Dit probleem is al meerdere keren aangekaart 
bij de uitvaartondernemingen. Voor een goede administratie en om pijnlijke 
misverstanden te voorkomen (b.v. dat naar een overledene post wordt gestuurd of 
wordt benaderd voor kerkbijdrage) is het belangrijk ook de parochiegemeenschap 
op de hoogte te stellen van het overlijden van een ingeschreven parochiaan. Dan 
kan ook de administratie correct verwerkt worden. Mogen wij rekenen op uw 
aandacht en medewerking? 
Parochiesecretariaten en pastores Lumen Christi 
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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


