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-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 DE DIGITALE, VOLLEDIGE 
KLEURVERSIE VAN 

‘T KLOKHOES ONTVANGEN? 
STUUR DAN EEN MAIL NAAR:  

DORPSBLADBEUNINGEN@GMAIL.
COM

Wilt u ook  wat in het dorpsblad plaatsen? Mail dan vóór 27 oktober uw stuk naar 
het mailadres: dorpsbladbeuningen@gmail.com 
Parochiële berichten:
Kopij inleveren voor: 27 oktober
Email: beuningen@lumenchristi.nl
Redactieadres:    

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

CORRESPONDENTIE
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Oktober
13  Kaartverkoop gala
14  Regioledenmiddag ZijActief te Rossum. Aanvang 13.30 uur.
15   Oud papier
19  Actieve ontmoeting, met groene visite, 10:00 uur.
26  Excursie ZijActief naar "Raw Milk Company" te De Lutte.   
  Aanvang 19.30 uur.
November
19  Oud papier

KALENDER

KAARTVERKOOP GALA

11, 12 en 13 november is het weer zo ver, het gala Beuningen.
Dit wil jij toch ook niet missen? Kaartverkoop voor de sponsoren is op woensdag 
12 oktober en de reguliere kaartverkoop op donderdag 13 oktober. Kom optijd en 
heb de keuze uit de mooiste plekken! 
Voor €12,50 ben jij van de partij 

GalaGALA
BEUNINGEN

11 ,  1 2  EN  1 3  NOVEMBER

KAARTVERKOOP
SPONSOREN

REGUL I ERE
KAARTVERKOOP

WO. 12 OKTOBER
19.00 UUR ‘T STERREBOS

DO. 13 OKTOBER
19.00 UUR ‘T STERREBOS

MAX. 4 KAARTEN P.P.
ZAAL OPEN VANAF 17.00 UUR

VERKOOP OP VOLGORDE VAN BINNENKOMST
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Na een ( soms te) warme zomer, konden we 
woensdag 21 september eindelijk weer samen 
komen. Dit werd 'gevierd' met een high tea. Wat 
werd er genoten van alle lekkere eigen gemaakte 
hapjes. Vele vrijwilligers, ( waar wij ontzettend 
blij mee zijn!) waren er ook om te helpen en de 
gezelligheid te vergroten. 

We vinden het heel mooi om te zien dat er 
vele vrouwen de weg naar onze maandelijkse 
woensdagochtend al hebben gevonden. 
Nog mooier zou het zijn als we daarnaast  ook 
mannen kunnen verwelkomen. 

WELKOM! 

19 oktober komen er mensen van 'Groene visite 'om over de natuur te vertellen. 
De andere data voor dit jaar zijn:

16 november 
14 december 

ACTIEVE ONTMOETING

INZAMELING OUD PAPIER BUITEN GEBIED

Daar het vinden van vrijwilligers een steeds groter probleem wordt en de 
jarenlange inzet van de huidige vrijwilligers niet nog langer dit werk kunnen 
voortzetten, wordt er per 1 januari 2023 afgezien van het ophalen van het oud 
papier in het buitengebied.
De container voor het oud papier blijft om de vijf weken komen op het kerkplein. 
De container staat er van vrijdagmorgen 8.00 t/m zaterdag middag 13.00. De 
data worden aangekondigd in het dorpsblad.
Het zou mooi zijn, dat de bewoners van het buitengebied, het oud papier daar ook 
naar toe brengen, zoals de bewoners van binnen de bebouwde kom, het al een 
aantal jaren doen.

Hans Oortman en Jan Oude Nijeweme.
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GEMEENTE BERICHTEN
HELP JE BUUR MET JOUW DUURZAME HUIS
Inspireer je buren met jouw duurzame woning en doe mee aan de Nationale 
Duurzame Huizen Route op 29 oktober en 5 november! Alle ervaringen met grote 
en kleine duurzame maatregelen zijn welkom: van een brievenbusborstel en 
radiatorfolie tot een warmtepomp 
en dakisolatie. Deel jouw tips en 
verhaal online en open je deuren 
voor bezoekers.

Aanmelden kan op www.
d u u r z a m e h u i z e n r o u t e . n l /
aanmelden

DE ENERGIETOESLAG IS VERHOOGD TOT 1.300 EURO.
Huishoudens met een laag inkomen tot 120% van het wettelijk sociaal minimum 
krijgen dit jaar een eenmalige extra tegemoetkoming voor de stijgende 
energiekosten. Deze toeslag was 800 euro en is verhoogd naar 1.300 euro. Nog 
tot en met 31 december 2022 kunt u de energietoeslag aanvragen. Heeft u de 
energietoeslag al ontvangen? Dan krijgt u uiterlijk 15 oktober 2022 de nabetaling 
automatisch op uw rekening: www.losser.nl/energietoeslag
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NOABERWARMTE; ONDERZOEK NAAR HAALBAARHEID VAN EEN 
KLEINSCHALIG BRONNET IN BEUNINGEN
Een kans voor buren uit Beuningen om samen duurzaam te verwarmen

Energiecoörperatie Greuner heeft samen met partners uit de regio, en de 
gemeenten Losser en Dinkelland, een onderzoek gedaan naar de haalbaarheid 
en betaalbaarheid van een kleinschalig bronnet als alternatief voor verwarmen 
met aardgas. Hieruit komt naar voren dat een bronnet flink wat voordelen heeft, 
maar er een grote investering aan vooraf gaat. Er zijn verschillende manieren 
om een bronnet te financieren, dit moet verder worden uitgezocht.

Wat is een kleinschalig bronnet?
Op den duur zal iedere inwoner van Nederland over moeten stappen op duurzame 
manieren van verwarmen. Een van die oplossingen is een kleinschalig bronnet. 
Deze methode is qua werking vergelijkbaar met woningen die elk een eigen 
bodemwarmtepomp hebben, waarbij je de constante temperatuur uit de grond 
gebruikt om je huis te verwarmen. Voor een bronnet geldt dat meerdere huizen 
één gezamenlijk bodem-bronnenstelsel delen op een centrale plek in de buurt. 
Die warmte wordt vervolgens via een ringleiding onder de straat, naar de huizen 
gebracht.

Conclusies onderzoek
Het onderzoek heeft uitgewezen dat de ondergrond in Beuningen geschikt 
is voor de aanleg van een bronnet, en dat het rendabel kan zijn bij de huidige 
elektriciteitsprijzen. Daarnaast komen er uit het onderzoek een aantal voordelen 
naar voren als men kiest voor een bronnet;
- Als een straat ervoor kiest om individueel geothermie toe te passen, is er ruimte 
nodig in iedere tuin om meerdere boringen te doen, en bodemlussen te realiseren 
(ongeveer 4 per woning). Bij een bronnet kan dit op een één centrale plek in de 
straat/wijk.
- Bij een bronnet verbruik je +/- 25 % minder energie voor verwarmen en warm 
water t.o.v. een individuele lucht-water warmtepomp.
- Bij een bronnet hebben bewoners minder last van geluid van installaties die 
ervoor zorgen dat het huis warmt blijft.
Een kanttekening is dat isoleren een must is. Woningen moeten eerst goed 
warmte kunnen vasthouden, voordat men over kan gaan op lage temperatuur 
verwarming.
Ook is gebleken dat de investeringen hoog zijn. Er zijn echter constructies te 
bedenken waarbij een derde partij helpt bij de financiering, waardoor deze last 
niet bij bewoners terecht komt.

De Dinkel geeft ook opties
Om het een kleinschalig net te voorzien van warmte kan er, technisch gezien, 
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naast warmte uit de grond, ook warmte worden gehaald uit de Dinkel. Voordat 
dit ook toegepast kan worden, zal er nog met het waterschap gekeken moeten 
worden wat de invloed hiervan is op de Dinkel.

Hoe nu verder?
Het onderzoeksrapport is een document met een technische insteek. Er zal 
een publieksversie verschijnen waar u alles rustig kan nalezen. Daarnaast zal er 
gekeken worden of er interesse is om dit idee voor Beuningen verder uit te werken. 
Mocht u als Beuninger mee willen denken/helpen om dit idee verder te brengen, 
dan kunt u altijd (vrijblijvend) aansluiten bij de klankbordgroep aardgasvrij. Ook 
alle andere ideeën over hoe we in de toekomst de huizen van Beuningen kunnen 
verwarmen zijn altijd van harte welkom. Wilt u meer weten of in contact komen, 
stuur dan een mail naar i.lammertink@losser.nl.

AAN DE SLAG MET DE WEBSITE, DOE JE MEE?
Om de website van de gemeente Losser gebruiksvriendelijker te maken zijn we 
op zoek naar jou! We willen namelijk de website laten aansluiten bij de wensen, 
behoeftes en taalgebruik van onze websitebezoekers.
Hiervoor voeren wij meerdere testen uit. Met jouw hulp maak je de website voor 
alle inwoners en ondernemers beter!

- Je wordt gevraagd om de komende 3 maanden maximaal 2 keer mee te 
doen met een website onderzoek. Het onderzoek verloopt volledig digitaal en 
deelnemen is daardoor heel gemakkelijk.
- De test kun je vanuit huis op jouw PC of tablet maken.
- De onderzoeksresultaten worden anoniem verwerkt.

Wil jij meedoen of ken je iemand die dat wil? Stuur dan een mailtje naar meedoen@
losser.nl met jouw naam en telefoonnummer, dan nemen we contact met je op.

GREUNER WÖRDT 'T NIG 
Te koop laatste panelen van Greuner bij project Berning!
Zoals ook werd aangekondigd door Tom Wagenvoort, de voorzitter van 
energiecoöperatie Greuner, tijdens de dorpsbijeenkomst op 5 oktober, heeft 
Greuner een nieuwe project in de maak in Beuningen. Aan de Lutterzandweg 
worden deze maand door Greuner 272 panelen gelegd op een schuur bij de 
familie Berning, die zelf ook nog eens 30 panelen legt voor eigen gebruik. De 
levering van stroom zal nog dit jaar beginnen.
Het gaat hier om een Subsidie Coöperatieve Energieopwekking (SCE)-regeling 
met een gegarandeerde opbrengst. Hierbij wordt de terug leververgoeding die de 
energiemaatschappij betaald aangevuld door de overheid met subsidie tot 14,6 
ct/kWh.
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Aan deze regeling kan iedereen meedoen, ook mensen die zelf thuis al 
zonnepanelen hebben liggen of al eerder panelen hebben aangeschaft bij 
Greuner. Het kan worden gezien als een investeringsregeling.
Je kunt meedoen door certificaten te kopen, die 275 euro per stuk kosten. Een 
certificaat komt ongeveer overeen met een paneel. Elk certificaat zal 15 jaar 
lang ongeveer 34,40 euro per jaar opleveren. Na 15 jaar heeft een certificaat 
dus ongeveer 516 euro opgeleverd en dat is een winst van 241 euro. Mocht de 
stroom duurder verkocht kunnen worden dan 14,6 cent dan zal de uiteindelijke 
winst hoger uitvallen.
Niet slecht als geld op de bank vrijwel niets oplevert!
Ben je geïnteresseerd? Schrijf je dan geheel vrijblijvend in op de website van 
Greuner: www.greuner.nl en geef aan hoeveel panelen je zou willen hebben. 
Greuner neemt dan hierover contact met je op.
Zonnepanelen van Greuner zijn dus goed voor je portemonnee en goed voor het 
milieu, want je helpt mee aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Zo maken 
we samen met elkaar Beuningen duurzamer en houden we energie betaalbaar.
De familie Berning krijgt uiteraard een vergoeding voor hun dak.
Project Berning is het vierde project dat Greuner samen met hun leden vol legt in 
een paar jaar tijd. Eerdere zon-op-dak projecten van Greuner zijn:
1. Project Kuipers (tuincentrum aan de Beuningerstraat, de Lutte): 197 
zonnepanelen.
2. Project ‘t Trefpunt in Weerselo: 190 zonnepanelen.
3. Project Manege Rossruiters in Rossum: 300 zonnepanelen.

Vrijwilligers gezocht
Bij Greuner zijn we al weer aan het kijken naar volgende zonnepanelen projecten. 
We zijn hiermee bezig een kleine enthousiaste groep. Wat we nog goed kunnen 
gebruiken zijn enkele even enthousiaste vrijwilligers, die af en toe wat werk voor 
ons willen doen.
Heb jij ideeën hoe we Beuningen greuner kunnen maken of wil je jouw steentje 
bijdragen laat het ons dan weten.
Je kunt je idee delen of jezelf opgeven als vrijwilliger door een mail te sturen naar 
info@greuner.nl of door iemand van Greuner aan te spreken.
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ZIJACTIEF
Op dinsdag 4 oktober zijn de dames van ZijActief 
Beuningen creatief bezig geweest in de kerk. Ze 
maakten o.l.v. Ria Tijans, Liesbeth ten Dam en 
Renate
Velthuis versieringen voor oogstdankdag. Het was 
een gezellige avond.
De kerk is nu prachtig versierd. Ga maar eens kijken.
Onze volgende ledenavond is op woensdag 26 
oktober om 19.30 uur. We gaan naar “Raw Milk 
Company”, Beuningerstraat 12 De Lutte. Iedereen 
gaat op eigen gelegenheid. Opgaves zien we graag 
tegemoet voor 23 oktober bij het bestuur van 
ZijActief.  
Op vrijdag 25 november staat een uitstapje gepland 
naar de “Margriet Winterfair” in Den Bosch. We reizen met een bus van Ter Beek. 
Introducees meenemen is mogelijk. Nadere info volgt nog.
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K.V. BEUNINGEN GAAT INTERNATIONAAL
Woensdag 21 september jl. vertrokken we met een delegatie van K.V. Beuningen 
met achttien personen naar Midleton in het zuiden van Ierland voor de 37e editie 
van het klootschiettoernooi, King and Queen of the Roads. Voor mensen die 
een leek zijn in de klootschietsport, dit is een toernooi die te vergelijken is met 
het Wimbledon in de tennissport en het Parijs-Roubaix in de wielersport. Kort 
samengevat, dit toernooi wil je op je naam schrijven als klootschieter zijnde.
Wie dacht dat klootschieten alleen in Nederland wordt gespeeld heeft het mis. In 
Ierland wordt deze sport ook zeer fanatiek beoefend en gaat het er wellicht nog 
wel fanatieker aan toe dan hier in Nederland.
Sterker nog, in de 36 vorige edities heeft er nog nooit een Nederlander bij de 
mannen in de finale gestaan.

De opzet van het toernooi is vrij simpel, zowel bij de mannen als bij de vrouwen 
zijn er zes spelers gekwalificeerd, twee uit het noorden van Ierland, twee uit het 
zuiden van Ierland, één uit Duitsland en één uit Nederland. Alvorens de zondag 
van dit weekend de finales worden verschoten, worden er zowel bij de mannen 
als bij de vrouwen twee halve finales verschoten bestaande uit drie spelers, één 
Ier uit het noorden, één Ier uit het zuiden en een niet Ier. De vrouwen schoten deze 
halve finales vrijdag en de mannen zaterdag.
Ook de jeugd wordt in dit weekend niet vergeten, maar hier is de opzet iets 
anders, deze bestaat namelijk uit één wedstrijd op zondag en wordt er in koppels 
gestreden. Een jongen en een meisje bestaan hier uit één team. Hier strijden 
3 koppels tegen elkaar uit Nederland, Ierland en Duitsland om de Proto-Mark 
Technologies Youth International Triple Crown te winnen.

Wij zijn met onze delegatie niet zomaar naar dit toernooi gevlogen, maar om 
onze Bas Senger en Britt Rolink aan te moedigen die zich respectievelijk bij de 
mannen en bij de jeugd hadden gekwalificeerd. Britt vormde hierbij een koppel 
met Tim Hendriks van K.V. de Brink afkomstig uit Oatmöske. Om Bas en Britt 
optimaal te supporten hadden we met onze hele delegatie een identieke oranje 
trui aangeschaft waardoor iedereen kon zien dat we bij elkaar hoorden. Dat de 
wedstrijden niet het enige spannende werd dat weekend, was de eerste dag wel 
duidelijk. Aangezien we ons moesten verplaatsen in Ierland met gehuurde auto's 
was het elke rit maar de vraag of we heel overkwamen. De chauffeurs waren het 
links rijden en aan de rechterkant sturen in het begin nog niet helemaal gewend.

Zaterdag was het dan zover, de halve finale van Bas tegen de Ieren Thomas 
Mackle en James O'Donovan. Dat deze Ieren geen koekebakkers waren bleek 
wel in het begin van de 2,1km durende wedstrijd. Bij de eerste 500 meter lag Bas 
namelijk al een schot achter, maar na wat gepruts van de Ieren en goede schoten 
van Bas, kwamen ze halverwege de strijd dicht bij elkaar te liggen tot 30 meter en 
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was de spanning weer geheel terug. Helaas had Bas daarna zijn kloot een paar 
keer verkeerd geplaatst en schoten de Ieren weer ontzettend goed. Helaas was 
Bas niet bestand tegen het Ierse geweld en ging Thomas Mackle er met de winst 
vandoor.
Zondag was het de dag van de finales met Britt Rolink bij de jeugd. Bij de 
wedstrijd van Britt begon het Nederlandse koppel matig en was het stuivertje 
wisselen tussen de Ieren en Duitsers wie de koppositie pakte in de westrijd. 
Maar halverwege de wedstrijd begonnen de Ieren en de Duitsers te klungelen 
en lag het Nederlandse koppel opeens voor. 
Door het aanhoudende geklungel van de 
Ieren en de Duitsers en de steeds meer in 
bloedvorm geraakte Nederlanders, pakten 
Britt en Tim de Proto-Mark Technologies 
Youth International Triple Crown, een echte 
topprestatie!
Wat tijdens het bezoeken van de 
wedstrijden mij het meest heeft verbaasd is 
het Ierse publiek. Ik schat wel dat er met de 
wedstrijden wel 2000 Ieren rondliepen. Dat 
de Ieren nogal gek zijn van gokken, is ook 
wel duidelijk geworden. Voor en tijdens de 
wedstrijd lopen deze Ieren de hele wedstrijd 
te gokken op de spelers, en geloof me, 
dat zijn niet een paar kwartjes. De gehele 
wedstrijd vliegen de €50, €100 of soms wel 
€200 biljetten je om de oren. Na de wedstrijd is er voor de Ieren natuurlijk nog 
even tijd om de wedstrijd na te beschouwen in de pub, en het verdiende geld in 
te zetten voor een paardenrace die op dat moment live op TV wordt uitgezonden.

Tijdens onze bezoek aan Ierland is het niet alleen gegaan om het klootschieten. 
Zo hebben we met een koppeltje onderzocht of het een optie was om ook 
Whiskey te gaan schenken in onze eigen kantine. Voor dit onderzoek hebben we 
de whiskeystokerij bezocht van het bekende merk Jameson en kregen we van 
deze mensen een rondleiding door de stokerij. Na deze rondleiding volgde nog 
een kleine proeverij en konden we de conclusie trekken dat Whiskey bij ons totaal 
niet in de smaak valt, wat een bocht.
Verder hebben we elke dag gezamenlijk met elkaar gegeten in diverse restaurants 
en bezochten we met de jongere garde elke avond een echte Irish Pub waar we, 
zoals dat hoort in een pub, een paar avonden getraktreerd werden op live muziek.

Ondanks het verlies van Bas, en het moeten missen van Buitengewoon Beuningen, 
hebben we met elkaareen fantastische midweek gehad.

Sander Bos
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‘DOUBLE DERBY WEEK’ BIJ ZVV BEUNINGEN
Voor de jongens van ZVV Beuningen 2 was het afgelopen week een hele speciale 
week. Nadat er jaren geen officiële derby werd gespeeld was het nu in het 
tijdsbestek van één week tijd zelfs twee keer raak. Vrijdag 30 december was het 
ZVV Beuningen 3 die spreekwoordelijk op bezoek kwam, waarna het donderdag 
6 oktober een uitwedstrijd speelde tegen ZVV Beuningen 1. 

ZVV Beuningen 2 - ZVV Beuningen 3: 1-10
Gespannen waren de koppies om kwart over 7 aan de stamtafel bij hoofdsponsor 
‘t Sterrebos. Al weken lang werd er onderling uitgedaagd, geplaagd en getreiterd 
over de te spelen derby, de eerste van het nog jonge seizoen. Het lepeltje 
rammelde van spanning in het kopje koffie, maar drie kwartier later blies de 
scheidsrechter voor het eerst op zijn fluit in de Lutte. Het moment was daar, de 
onderlinge confrontatie waar zo lang reikhalzend naar werd uitgekeken. Beide 
ploegen tasten nog rustig af, kijken hoe de tegenstander tactisch de wedstrijd 
aanvloog. 

De openingstreffer kwam al snel op naam van Martijn Meijer en zette hiermee het 
derde team op een 1-0 voorsprong. Een mooi moment voor hem, gezien de weg 
die hij heeft afgelegd. In zijn debuutwedstrijd moest hij na een krappe 2 minuten 
conditioneel de strijd staken, maar hij maakte hier zijn eerste doelpunt van het 
seizoen.

Niet veel later kwam het krachtige antwoord van Wessel Hampsink, die na een 
tikkie-takka aanval verwoestend wist af te drukken en hiermee de spanning 
terugbracht in de wedstrijd. Het duurde even voordat beide ploegen de schroom 
van zich afgooiden en de motor van het derde echt begon te draaien, zoals het 
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een week eerder ook Zalvo met 0-9 over de knie had gelegd. Eenmaal op stoom 
konden de ervaren spelers van het tweede het ook niet af knipogen. Flitsende 
aanvallen wisselden zich af met sterke verdedigende acties. Het derde liep 
tot aan de rust uit tot een 1-4 voorsprong. Het tweede kwam er af en toe nog 
gevaarlijk uit, maar invalkeeper Jorus IJland bleek telkens een belangrijke sta-
in-de-weg voor de aanvallers van ZVV 2. Nadat nummer 10, Stijn Haafkes, maar 
liefst 5 keer de bal achter Robert Sonder had gewerkt, was het na 50 minuten 
topvoetbal afgelopen in de Luttermolen en stond er een duizelingwekkende 1-10 
eindstand op het scorebord. 

Het publiek was getuige van een demonstratie van het derde, waarin het ZVV 
2 in de wedstrijd tot figurant had gedegradeerd. Desalniettemin was het na de 
wedstrijd tijd voor een nabeschouwing bij ‘t Sterrebos, waar gebroederlijk een 
biertje werd gedronken. Hier werd van het tweede de basis gelegd voor de 
volgende derby, slechts 6 dagen later.
ZVV Beuningen 1 - ZVV Beuningen 2: 4-2
Donderdag 6 oktober j.l. vondt de tweede derby van dit zaalvoetbalseizoen plaats.
Na een flinke nederlaag de vrijdag ervoor (tegen ZVV Beuningen 3) wist het 
tweede wat er te doen stond. Beter spelen dan de vorige keer en waar mogelijk 
punten pakken. 

Ter voorbereiding had Stan Wildemors (ZVV Beuningen 2) een tactische en 
inspirerende presentatie gemaakt die de ogen van de spelers weer op scherp 
zette en ze tot op het bot motiveerde om sportieve revanche te nemen.
Het eerste team daarentegen had een hele andere voorbereiding, die kwamen 
een kwartier voor vertrek bij het Sterrebos tezamen voor een kop koffie.

Nadat alle trainende handbalsters de zaal op de Luttermolen hadden verlaten, 
klonk het fluitsignaal voor deze zinderende derby… ZVV Beuningen 1 (in het 
oogverblindende oranje) tegen ZVV Beuningen 2 (in het maagdelijke wit). Een fel 
begin aan de wedstrijd zorgde ervoor dat het tweede snel scoorde als gevolg van 
de nieuwe tactiek en uiterste motivatie. Het duurde niet lang voordat het eerste 
kon counteren en de keeper van het tweede kon passeren.
Na 10 minuten stond het gelijk, had het tweede dat durven dromen? Was dit het 
plannetje van het eerste? Of de opmaat naar een slechte dejavu van de vrijdag 
ervoor?

Na nog eens 10 minuten was de stand 2-2, het leek een spannende wedstrijd te 
worden waarin het tweede zich kranig weerde, maar vlak voor rust wist ZVV 1 
voor het eerst deze wedstrijd op voorsprong te komen, 3-2.
In de tweede helft werkte de nieuwe tactiek van het tweede (de zogeheten ‘ruitjes-
techniek’) helaas een stuk minder. Het eerste had vaker met dit bijltje gehakt en 
speelde hier slim op in. Ze bleven hardnekkig verdedigen en loerden op de counter 
met één van hun snelle aanvallers.
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DORPSHUIS BEUNINGEN

Schoolbestuur KONOT, Stichting Dorpshuis Beuningen en gemeente Losser 
hebben een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren naar een gezamenlijke, 
toekomstbestendige en multifunctionele accommodatie voor de gemeenschap 
van Beuningen. Op basis van de Resultaten van het haalbaarheidsonderzoek 
geven alle betrokken partijen er nu de voorkeur aan om, op de locatie van 
de huidige Mariaschool, een nieuw gebouw te realiseren. Daarin worden de 
basisschool en het dorpshuis dan ondergebracht. De gemeenteraad wordt 
gevraagd om in totaal 2,19 miljoen beschikbaar te stellen.

Wethouder Jaimi van Essen: “Samen met het schoolbestuur en de Stichting 
Dorpshuis Beuningen hebben we meerdere huisvestingsscenario’s voor 
renovatie en nieuwbouw laten onderzoeken. Als we kiezen voor nieuwbouw 
kunnen alle wensen en ambities van de betrokken partijen gerealiseerd worden. 
Puur ruimtelijk gezien is het weliswaar mogelijk het dorpshuis onder te brengen 
in het huidige schoolgebouw (renovatie). Maar dan moeten we wel de nodige 
concessies doen op het gebied van functionaliteit en duurzaamheid. Nieuwbouw 
vergt een hogere investering dan renovatie, maar de jaarlijkse exploitatielasten 
voor het dorp zijn vervolgens lager. In deze tijd met hoge energiekosten is dit 
belangrijk.”

Door een flitsende aanval van het eerste werd de 4-2 gescoord. Dit was tevens 
de eindstand van deze derby. Een derby waarin het tweede heeft laten zien dat 
ze in staat zijn een veel leuker spel te spelen dan de derby tegen het derde. En 
het eerste bewees waarom zij nog steeds het vlaggenschip van de vereniging 
zijn. ZVV 1 pakte de drie punten, maar het was het tweede dat de harten van het 
publiek stal.

Na afloop was de vijandigheid 
verdwenen en werden er 
samen met supporters uit 
het derde een paar groene 
knuppels weggetikt. Dat breekt 
zo lekker de donderdagavond!

Supporters, kasteleijn, scheidsrechters en spelers bedankt voor deze topaffiches! 
De eerstvolgende derby zal zijn op donderdagavond 1 december om 21:30 uur. 
Dit wordt de keiharde clash tussen ZVV Beuningen 1 en ZVV Beuningen 3 die dus 
beide nog foutloos zijn in onderlinge Beuningse confrontaties. 
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Nieuwbouw of renovatie?
In het haalbaarheidsonderzoek worden twee scenario’s onderscheiden: 
nieuwbouw of renovatie. Vervolgens is er de keuze voor een ‘Bijna Energie 
Neutraal Gebouw’ (BENG) of een ‘Energie Neutraal Gebouw’ (ENG). De laatste 
variant is duurder. In het onderzoek wordt uiteindelijk geadviseerd om, vanwege 
de kwaliteit (ruimtelijk-functioneel, duurzaamheid), te kiezen voor een nieuw 
gebouw dat energieneutraal is. Voor de nieuwbouw van de school en dorpshuis 
wordt een investering geraamd van 2,85 miljoen euro. Hierin is ook rekening 
gehouden met kosten voor sloop van de oude school, het bouwrijp maken, de 
inrichting van de buitenruimte en tijdelijke huisvesting.

Frank Nijhuis, voorzitter College van Bestuur KONOT: “We zijn blij met het besluit 
van het college om voor nieuwbouw te gaan. Bij nieuwbouw kun je de ruimtes en 
functies volledig op elkaar afstemmen. En integreren waar nodig en wenselijk. 
Als schoolbestuur betalen we mee aan de meerkosten van een ‘energieneutraal 
gebouw’ ten opzichte van een ‘bijna energie neutraal gebouw’.
Ben Tijans, voorzitter Stichting Dorpshuis Beuningen: “Onze wens is een 
laagdrempelig dorpshuis te creëren met een duidelijke eigen uitstraling. We 
willen graag zoveel mogelijk ruimtes delen met de andere gebruikers, om de 
exploitatiekosten zo laag mogelijk te houden. In geval van nieuwbouw zijn deze 
kosten lager dan bij renovatie.”
Voorbereidingskrediet
Om tot planvorming over te kunnen gaan, stelt het college de gemeenteraad 
nu voor een voorbereidingskrediet en bouwkrediet op te nemen in de begroting 
2023. De eerste stap is het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet. Dit 
krediet is nodig voor het bekostigen van een bouwplan. Zodra de gemeenteraad 
in november de begroting heeft vastgesteld, kunnen de werkzaamheden, in 
samenwerking met Stichting KONOT en Stichting Dorpshuis Beuningen, worden 
opgestart.

Verduurzaming van de gymzaal
In afwachting van het resultaat van het haalbaarheidsonderzoek heeft de 
gemeente haar plan voor een uitgebreide renovatie van de naast de school 
gelegen gymzaal ‘on hold’ gezet. In het haalbaarheidsonderzoek zijn de 
verschillende scenario’s onderzocht in samenhang met een renovatie van 
de gymzaal. Gelet op het feit dat de nieuwbouw van school en dorpshuis een 
aanzienlijke investering vergt en met een verduurzaming van de gymzaal ook 
de nodige energievoordelen worden behaald, heeft het college besloten uit te 
gaan van nieuwbouw van de Mariaschool en het dorpshuis. En dat de gymzaal 
voornamelijk wordt verduurzaamd. Het gaat hier onder meer om het isoleren van 
het gebouw. Daarnaast is een aantal voorzieningen gepland om multifunctioneel 
gebruik van de gymzaal mogelijk te maken.
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Info avond Dorpsraad Beuningen in Sterrebos op 5 oktober trekt volle zaal
Een zaal vol geïnteresseerde Beuningers liet zich bijpraten over het laatste 
nieuws van ons prachtige dorp Beuningen. 

Voorzitter Julius Lurvink opent de dorpsbijeenkomst. 

Nieuws vanuit de gemeente Losser
Jaimi van Essen, wethouder van de gemeente Losser vertelde over de vertraging 
van de revitalisering van het dorp. Vanuit het publiek werden kritische vragen 
gesteld omtrent de vertraging. 

Ben Tijans vertelde namens stichting dorpshuis over de nieuwste plannen 
omtrent de bouw van de nieuwe school annex dorpshuis. (Artikel Tubantia) 

BOEi van de Stichting Edwina 
van Heek. 
Er heeft een infoavond 
plaatsgevonden voor de 
jeugd. Daar werden de 
plannen gedeeld over het 
starterswoningen van 
Erve Slinge van Landgoed 
Singraven door Marijke 
Heerink. Er werd een filmpje 
getoond waarin een idee 
gegeven wordt van de 
plannen. Het plan is goed 
ontvangen. Er is geprobeerd om bewust starterswoningen te realiseren voor 
jeugd tot 35 jaar. Er is geënquêteerd onder de jongeren van Beuningen. 

Nieuwe woningen achter Sterrebos
Martin Kuipers vertelde over de zes starterswoningen met 2 slaapkamers die 
gerealiseerd gaan worden achter Restaurant Sterrebos. Alle woningen worden 
gasloos gebouwd. De weg en wadi's komen in een Vereniging van eigenaren. 
Mits niemand een zienswijze indient start de bouw in het gunstigste geval in febr. 
2023.

Stichting Fundament in de gemeente Losser
Evelien Fokkink vertelde over allerlei activiteiten op cultureel, maatschappelijk en 
educatief) zoals muziek en dans, bibliotheek, mantelzorg. 
Jeanette is consulente mantelzorg en vertelde over haar rol. Er staan maar 

DORPSAVOND BEUNINGEN



17

10 mantelzorgers geregistreerd vanuit Beuningen. Terwijl er in totaal 6600 
mantelzorgers in de gemeente Losser geregistreerd staan. Fundament kan 
hulp bieden bijv. door de nieuwsbrief, emotionele steun, ontmoetingen met 
elkaar of cursussen. Kijk voor meer informatie op de website: https://www.
fundamentlosser.nl/

Tom Wagenvoort van Energiecoöperatie Greuner
Twee nieuwe projecten: Manege Rossum en Berning waarvoor nog certificaat te 
koop zijn. €275 per certificaat. Opbrengst €34,40 per jaar, 15 jaar lang. 
Energiecoöperatie Noord Oost Twente is opgericht om de grote doelstellingen te 
behalen en de energieprijs te verlagen. De warmtescan is op bepaalde huizen in 
Beuningen toegepast. Zo heb je een idee waar warmtelekken in je woning zijn Wil 
je meer info? Check: https://greuner.nl/
Tip: De CV temperatuur verlagen is geld besparen. Zet hem op 60 graden. 
Noaberwarmte is een onderzoek naar kleinschalig bronnet. Check het filmpje van 
Traais energieproject: https://traaisenergiecollectief.nl/projecten/energie-uit-de-
mark/

Iris Lammertink, duurzaamheid Beuningen.
Ze is bezig met het Wijkuitvoeringsplan voor Beuningen. Te vinden onder www.
losser.nl onder het kopje Beuningen. 
De klankbordgroep Duurzaamheid Beuningen is hierbij betrokken geweest. Het 
nieuwe park Landal heeft geen invloed op de energie toevoer van Enexis. 

Christiaan Breukers, energiecoach van het energieloket.
Wat kun jij in je eigen huis doen? Isolatie in je eigen huis. https://www.
duurzaambouwloket.nl/losser

Secretaris Dorpsraad Beuningen Henk van Capelle
Vrijwilligers in het dorp Beuningen gezocht, voor:  
Dorpsraad: info@dorpsraadbeuningen.nl, Locatieraad: ltendam@hetnet.nl 
Greuner: info@greuner.nl en 
realisering Dorpshuis.  Denk 
je een bijdrage te kunnen 
leveren? Meld je aan! 
Iris Ruinemans een van de 
mensen van de Stichting 
'Geen Landal in Dinkeldal'. 

Julius Lurvink sluit de avond af 
met de woorden ‘Drie miljoen 
investeren in een klein dorp als 
Beuningen is mooi.’ 
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VIERINGEN, INTENTIES EN JAARGEBED

MARIABEUKSKE

Zondag 16 oktober 09:00 uur: Eucharistieviering
Voorganger: pastor Kuipers
Misdienaars: Jasmijn Wildemors en Jan Hoonberg
Collectant: A. Sanderink
Jaargebed: Sientje Rikkink-Grote Punt
Intenties: Herman en Benny Rikkink, ouders Steunebrink-van der Ham,
  Hennie en Alfons Steunebrink

Zaterdag 22 oktober 19:30 uur: Communieviering
Collectant: G. Smellink
Intenties: vader en moeder Oortman

Tweede collecte voor de Missie

Zondag 30 oktober 09:00uur: Communieviering
Voorganger: pastor Kerkhof-Jonkman
Zang:  Dames/herenkoor
Misdienaars: Naduah Bloemen en Yvette Berning
Collectant: H. Kleisman
Jaargebed: Marie Visschedijk, Truus Visschedijk
Intenties: pastoor van Burgsteden
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De woensdagmorgen viering vervalt

Woensdag 2 november 19:00 uur: Allerzielen/Communieviering
Zang:  Dames/herenkoor
Misdienaars: Luuk Geers en Mandy Berning.
Collectant: C.Loman
Intenties: ouders Olde Olthuis, Gerard Olde Olthuis, ouders Rikkink-Grote 
Punt en Benny, ouders Grote Punt-Wolters en Truus Grote Punt, Johan Scholten, 
Ine Peterinck-Scholten, ouders Steunebrink-van der Ham, Hennie en Alfons 
Steunebrink, Hendrik en Marie Engbers, Jan en Truus Bonnes- Grashof, Bets en 
Annie Rikkink-Greftenhuis en Alwie, overl. fam. Tijans, Jan Kuipers, ouders Keizer-
Scholten, Bets Loman, Lide Smellink-Engelbertink, oudersSmellink-Geertshuis, 
ouders Engelbertink-Velthuis, ouders Rikkink-ten Dam, ouders Sanderink- 
Golbach, ouders Loman- Remerink, ouders Veldscholten- Oude Nijeweme, ouders 
Zanderink-Visschedijk, ouders Schopman-Aveskamp, Jan en Marietje Zanderink, 
Henny en Truus Eppink-Velthuis, ouders Zwijnenberg-Kamphuis en Alwie, fam.
Booijink- Hesselink, Harry Booijink, Diny en Hennie Nijhuis-Pots, ouders Benneker-
Wigger en Jan Benneker, ouders Kleisman-Egbers en Marjolein, Henny en Truus 
Nieuwhuis-Grote Beverborg en  Bernadet Nieuwhuis, ouders Scholten-Bodde en 
Truus Scholten, ouders Kamphuis-ten Venne

PASTORPRAAT
De zomer is voorbij als ik dit schrijf, de herfst lijkt op alle manieren in onze wereld 
aanwezig te zijn. Er trekken veel stormen door de wereld en de bladeren worden 
van de bomen geschud. Maar niet alleen in de natuur lijkt het verval ingezet, ook 
ons leven is op zijn kop gezet. Het nieuws brengt ons veel sombere berichten over 
ruzies en geweld, over tekorten in de wereld aan voedsel en water, over mensen 
die geen onderdak hebben. Dichter bij huis over tekorten aan menskrachten in 
allerlei organisaties die juist ten dienste van andere mensen willen staan. Geld 
en het eigen gelijk lijkt de boventoon te voeren. Een frisse wind door oude en 
vastgeroeste ideeën kan af en toe geen kwaad als het goede maar behouden kan 
blijven. Als we wat meer respect op kunnen brengen voor mens en natuur, voor 
behoud van goede gewoonten en tradities. In een land vol crises, waar het visioen 
verwilderd lijkt is het ook goed eens oude geschriften en verhalen te lezen. Ze 
geven ons soms een spoor om te gaan. Zoals over broeder Franciscus. Op 4 
oktober heeft de zegening van de dieren plaats gevonden. Die dag is niet zomaar 
gekozen maar heeft te maken met de herinnering aan Franciscus, een monnik 
uit de dertiende eeuw die bekend staat om zijn liefde voor de natuur en dus ook 
de dieren. Niet alleen de mensen zijn zijn broeders en zusters, ook de dieren. Er 
is een prachtig verhaal over hem dat ons in deze tijd alles zegt over hoe we met 
respect voor de natuur en als levende wezens verbonden kunnen zijn met elkaar.
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Wij gedenken: Truus Nieuwhuis-Grote Beverborg.
Truus werd geboren op 6 juli 1937 en was de oudste uit een gezin van 7 kinderen. 
Zoals dat vroeger ging zat leren er niet in. Na de huishoudschool ging ze in 
betrekking bij de familie Reimer. Hier heeft ze Henny Nieuwhuis ontmoet.In 1961 
zijn ze getrouwd en naar Duitsland verhuisd. Truus en Henny werkten hier beide 
bij een kippenbedrijf. In Duitsland zijn de kinderen, Petra, Bernadet en Wilfried 
geboren.
Toen haar ouders kort na elkaar in 1970 zijn overleden was het tijd om terug te 
gaan naar Nederland.Ze namen de kleine boerderij aan de Nijenhaerweg over.
Samen zorgden ze voor de boerderij met koeien en varkens. De goede zorgen 
van Truus voor de koeien resulteerden in menige prijzen, waaronder een reis 
naar Italië. Hier hebben ze echt van genoten en ze gingen sindsdien bijna elk jaar 
op vakantie. Ze genoten van de busreizen naar verschillende plekken in Europa. 
Omdat Truus een echte Maria-vereerster was, kon Lourdes in dit rijtje natuurlijk 
niet ontbreken.Truus was erg gelovig en een trouwe bezoekster van de kerk. Ook 

ALLERZIELEN
Op woensdag 2 november is het Allerzielen. Er is dan om 19.00 uur een 
communieviering. In deze viering zullen we al onze overleden dierbaren gedenken, 
maar speciaal de parochianen die sinds Allerzielen vorig jaar zijn overleden. Voor 
hen zal een kaars worden aangestoken in de viering.
Dit jaar zijn overleden: Gerard Olde Olthuis, Iet Ensink-ter Beek, Truus Nieuwhuis-
Grote Beverborg, Johan Tijans en Sien Frielinck-Ulenkate. Evenals vorig jaar 
zullen we na de viering in processie naar het kerkhof gaan om het graf van onze 
overledenen te bezoeken. De graven zullen dan gezegend worden. Achter in de 
kerk zijn graflichtjes te koop.
Avondwake werkgroep

Franciscus klimt een berg op. Hij is op weg naar een hooggelegen klooster. De weg 
wordt steeds woester en de klim is zwaar. Dan valt er een appel voor zijn voeten 
neer. Je zou haast denken dat de appel de dorst van de monnik heeft geraden. 
Franciscus pakt de appel voorzichtig op. Hij verheugt zich over de onverwachte 
koelte van deze late vrucht. ‘Wat een prachtig schepsel ben je!’ roept hij uit. ‘Van je 
rondheid word ik duizelig. Je kuiltje glimlacht van het plezier om appel te kunnen 
zijn. Hoe heb je gesidderd van angst voor de nachtvorst van de vroege lente! Hoe 
taai wist je je val steeds weer voor je uit te schuiven!’ Een beetje aarzelend en 
vooral dorstig heft Franciscus de appel op om erin te bijten. Dan ziet hij vlak naast 
de steel een gaatje. Dat verraadt dat er een worm in de appel woont. ‘Ach appel’, 
zegt Franciscus dan, ‘wat geef je me een prachtig voorbeeld. Je hebt een ander 
schepsel al onderdak en voedsel aangeboden. Daar had ik toch bijna broeder 
Worm van zijn levensonderhoud beroofd!’ En voorzichtig legt Franciscus de appel 
terug in het gras.
Pastor Ingrid Schraven
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ging ze elk jaar op de fiets naar de Gerardusprocessie in Overdinkel, maar ook 
Kevelaer en Banneux werden regelmatig bezocht. Ze was een hardwerkende 
vrouw die erg zorgzaam was voor haar kinderen en 8 kleinkinderen en zichzelf 
wegcijferde voor anderen.
Ze was heel attent. .Niet alleen van haar eigen gezin maar ook van familie, 
kennissen en buren. Daarnaast was ze ook actief in het verenigingsleven. 
Engelse les, Zij Actief, de gym club, het kaartgroepje, de kerkschoonmaak, twee 
keer per jaar collecteren voor het goede doel en het bestuur van de ouderenbond. 
Als bestuurslid van de ouderenbond ging ze op de fiets naar Denekamp om 
prijsjes te halen voor de bingo.Ook ging ze elke maandag kaarten met Jo en 
Truus, dinsdag naar de ouderenbond en op woensdag wandelen met de zussen.
Iedereen in Beuningen kende Truus en Truus kende iedereen. Ze heeft ook 
jarenlang meegedaan met de fietsvierdaagse en de Midvastenloop. De dood van 
haar dochter Bernadet in 2018 en haar man Hennie in 2019 hebben haar veel 
verdriet gedaan. Elke dag brandden er kaarsjes en stonden er verse bloemen bij 
hun foto’s.Toen ze begin juli te horen kreeg dat ze kanker had en er niets meer 
aan te doen was legde ze zich ook hierbij neer. ’t Is zoals ’t is. Wel vond ze het erg 
jammer dat ze niet in haar eigen huis kon blijven, Nadat ze een paar weken in het 
hospice in Oldenzaal was geweest, is ze op 10 september 2022 rustig ingeslapen.
Tijdens de avondwake op donderdag 15 september hebben velen afscheid van 
Truus genomen, waarna ze vrijdags na een gezongen uitvaartviering te ruste 
werd gelegd bij haar man Henny op het kerkhof van Beuningen.
We wensen de fam. Nieuwhuis sterkte toe voor de komende tijd.
Werkgroep avondwake

Wij gedenken: Sien Frielinck-Ulenkate.
Sien werd geboren op 27 mei 1931 op erve Ulenkate tussen Oldenzaal en Losser. 
Ze was de jongste van een gezin van vijf . Na de lagere school haalde ze haar 
diploma’s voor coupeuse en costumiére. Meer dan voldoende werk had ze 
hiermee. Ze was een vakvrouw eerste klas.
Op 3 juni 1964 trouwde ze met Gerard Frielinck . Ze gingen wonen in het ouderlijk 
huis van Gerard. Daar woonden ook nog zijn moeder, zijn zus Anneke en broer 
Jan.
Hier werden ook de vier kinderen van Gerard en Sien geboren.
Sien was een zeer zorgzame en plichtsgetrouwe vrouw. Eerst zorgde ze voor 
Gerards moeder, later voor Anneke, toen voor haar man Gerard en later voor Jan. 
Koken en bakken vond ze heel fijn en niet te vergeten het inwecken van kersen, 
waar ze dan royaal van ronddeelde. Ook de oogst uit de tuin vond zijn weg. Want 
tuinieren deed Sien graag.
Sien vond haar familie heel belangrijk. Ze was gastvrij en ze vond het fijn als de 
kinderen en kleinkinderen bij haar kwamen.
Sien hield van mensen om zich heen. Ze was lid van de ouderenbond, waar ze 
voor de corona nog zelf naar toe reed met haar groene autootje, onderweg enkele 
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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

mensen meenemend, eventjes de oudjes ophalen, zei ze dan, terwijl ze zelf ouder 
was!!
Sien was een gelovige vrouw. Elk weekend zag je haar in de kerk op haar 
vertrouwde plekje zitten. Maar ook hier gooide corona roet in het eten. Maria 
was haar steun en toeverlaat. In de afscheidsviering hebben we dan ook veel 
Marialiedjes gezongen.
Op 17 april van dit jaar is Sien gevallen. Ze moest worden opgenomen in Gerea 
voor revalidatie. 5 weken was ze daar. Ze vond het er gezellig en eenmaal weer 
thuis miste ze het samen koffiedrinken en het samen kletsen. Want Sien was , 
zoals Marian dat zo mooi verwoordde : een mensenmens, een gezellige prater en 
iemand die haar eigen mening ook liet horen.
Langzaam ging haar gezondheid achteruit. Het lopen werd moeilijker. Ze was 
benauwd en heel moe.
Op 21 september overleed ze, in het bijzijn van haar kinderen.
Op 26 september hebben velen afscheid van haar genomen tijdens de 
afscheidsviering in de parochiekerk van Beuningen . Op 27 september is ze met 
haar naaste dierbaren naar het crematorium gegaan.
Een gelovige en sterke vrouw is heengegaan.
We wensen de fam. Frielinck sterkte toe voor de komende tijd.
Werkgroep  avondwake.
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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


