
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WIJKKRANT de LAARES 
Jaargang 39 – Oktober  2015 
uitgegeven door de stichting Wijkcommissie de Laares 
Email: wijkkrantlaares@hotmail.com 
 
 

In dit nummer: Nieuws vd Wijkcommissie –  Wijkagenda – Klachtencommissaris Enschede – Fotopuzzel 
–  AED cursus – Klankbordgroep - Wijkinfo Laares – Wijkbudgetten - Kaatje – Alifa - Inleveren kopij 
14 Oktober 2015   

                                     
Doe mee en Win een Taart ! 

Ken uw wijk, en raad de Fotopuzzel ! 
 

De vorige puzzel is gewonnen door:   
Marieke Janssen.  Gefeliciteerd!                       
Foto: 8 Waar is dit?     
 
                                                         

                                                   



 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
                  www.arnoldschouwink.nl,  Rozenstraat 12 Enschede, 06-51156910 of bgg 06-15360765 
                         De timmerman voor al uw timmerwerkzaamheden in en om het huis,van dakraam 
                                  tot dakkapel,van carport, tot zolders aftimmeren, kasten maken enz, 
                                                   in het bezit van het keurmerk voor kwaliteits vakman. 

 
 

 

 
Kapsalon Maureen 

Laaressingel 195 
 Enschede 

di t/m do 09.00 - 18.00 uur 
vrijdag 08.30 - 18.00 uur 
zaterdag 08.30 - 15.00 uur 

 

Reekers    
Tweewielers 
VOOR U IN DE LAARES 
VERKOOP EN REPARATIES 
Minkmaatstraat 122 
Tel. 435 77 78 
 



 
NIEUWS VAN DE WIJKCOMMISSIE 
 
Ditjes en Datjes markt en wijk BarBeQue  
Tijdens het schrijven van dit nieuws voor de wijkcommissie zijn de voorbereidingen voor de Ditjes en Dat-
jesmarkt nog in volle gang. Een groot aantal vrijwilligers zet zich in om te zorgen dat het een bijzondere 
“burendag” zal worden in de Laares. Als u dit leest is het achter de rug en we hopen dat iedereen het naar 
zijn zin heeft gehad.  Het zal een jaarlijks terugkerende traditie worden in de Laares zolang er mensen hun 
schouders onder blijven zetten. 
 
Openbare vergadering wijkcommissie Laares 8 oktober 
Op de agenda staan in elk geval de wijkagent, stadsdeelbeheer, Leger des Heils en RIBW en natuurlijk de 
bewoners van de Laares. Ook zal namens de gemeente een uitleg met powerpoint worden gegeven van de 
wijkcoaches en hun functioneren. 
Op uitnodiging van de gemeente gaat de wijkcommissie vanaf oktober ook werken aan het 
Wijkprogramma van de Laares. 
In samenspraak met de bewoners gaan we op zoek naar waar we naartoe willen met onze wijk. Waar wil-

len we dat de komende jaren geld en energie in de wijk voor wordt gebruikt? 
Enerzijds wordt er bezuinigd en zal er standaard minder geregeld worden 
door de gemeente, anderzijds mogen we met het geld wat er is steeds meer 
zelf beslissingen nemen over onze leefomgeving.  
Wijkcommissie Laares wil dit niet alleen beslissen, iedereen moet kunnen 
meepraten. De komende tijd zullen we via de website en via Facebook, maar 
ook door persoonlijk te mailen of anderszins aan te kloppen hiervoor uw hulp 
inroepen. Het streven is om uit elke straat minstens één vertegenwoordiger 

mee te laten praten. Voelt u hiervoor of weet u iemand die hierin is geïnteresseerd? Laat het ons weten of 
kom a.s. donderdag 8 oktober naar de openbare vergadering! 
 
Nieuws van de WOM 
De bouw in de Zwanesteeg vordert gestaag, de verwachting is dat de huizen in maart-april opge-
leverd kunnen gaan worden. De plannen voor de Begoniastraat zijn dat daar waarschijnlijk 17 wo-
ningen in de stijl van de Leliestraat worden gebouwd, 2 rijen van 6 en 1 rij van 5 huizen. 
Het inrichten van de Tulpstraat nadert een einde, in oktober zal de Meidoornstraat ook ingericht 
worden. De stoepen van de Leliestraat zijn dan ook gelegd. 
 
Wijkschouw op 11 november 
Noteert  u vast in uw agenda dat de wijkschouw op 11 november is. Het wordt een avondschouw. Details 
volgen in de volgende wijkkrant. Wel wordt het de laatste kans voor bewoners om hun interesse te to-
nen. U kunt met functionarissen door de wijk lopen en aangeven op welke plekken u onveilige of onge-
wenste situaties hebt gesignaleerd. 
 
Samen eten in de Laares 
Op 22 oktober en 26 november  kan iedereen komen eten bij het Leger des Heils.  
U kunt zich opgeven via wijkcommissielaares@gmail.com of door te bellen naar 053-4807720. De kosten 
zijn € 2.50 en het eten staat klaar om 18.00 uur. Het is verstandig om bijzondere dieetwensen van te voren 
even te overleggen. U bent van harte welkom! 
  



WIJKAGENDA 2015 
 
8 okt     OPENBARE VERGADERING WIJKCOMMISSIE   20.00 uur, Buurthuis Laares, Tulpstraat 65 
 
22 okt.  SAMEN ETEN IN DE LAARES,  18.00 uur, Leliestraat 2, opgeven noodzakelijk 
 
11 nov.  AVOND-WIJKSCHOUW, details worden vermeld in de volgende wijkkrant 
 
26 nov.  SAMEN ETEN IN DE LAARES,  18.00 uur, Leliestraat 2, opgeven noodzakelijk 
 
3 dec.   SINTERKLAASACTIVITEIT CLAK (verrassing) 
 
7 dec.  KERSTBOOM 
 
10 dec. OPENBARE VERGADERING WIJKCOMMISSIE  20.00 uur, Buurthuis Laares, Tulpstraat 65 
 
19 dec. KERSTFEEST   12.00 -16.00 uur, Aldenkampplantsoen 
 
2 jan. 2016     NIEUWJAARSRECEPTIE 15.00 uur 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Wist u dit al ? 
 
Sinds 01-01-2015 bestaat de Klachtencommissaris in Enschede. Veel inwo-
ners van onze stad kennen dit team nog niet, weten niet wat wij voor de 
inwoners van Enschede kunnen betekenen. Middels deze mail willen we 
alle wijkorganen vragen om via hun gebruikelijke informatiekanalen 
(nieuwsbrief, wijkkrant, website) de inwoners van Enschede te informe-
ren over ons bestaan.  
In de bijlage een word-document met informatie die u kunt doorsturen. Tevens heb ik een ant-
woordkaart bijgevoegd. Hiervan kunt u ook een aantal exemplaren opvragen bij ons, zodat u deze 
bijv. in het wijkcentrum kunt neerleggen, of uit kunt delen tijdens wijkraadsvergaderingen. U kunt 
ze bestellen via klacht@enschede.nl 
  
Tevens wil ik u alvast informeren dat een afvaardiging van ons team aanwezig is op 7 oktober tij-
dens de eerstvolgende ACWO-bijeenkomst. We zullen de aanwezige vertegenwoordigers van de 
wijkorganen dan ook persoonlijk informeren / vragen beantwoorden. Dit is kortgesloten met de 
heer Micola von Fürstenrecht van de gemeente Enschede. 
  
In de tussentijd kunt u ons bereiken via 053-4818686 of via klacht@enschede.nl. Dit kan als u 
vragen heeft, maar natuurlijk ook als u een klacht wilt indienen. Ook kunt u informatie vinden 
op www.klachtencommissarisenschede.nl en ons volgen op Twitter via @Klacht053.  
 
Wij willen u alvast hartelijk danken voor de te nemen moeite om 
onze informatie te verspreiden bij u in de wijk. 
Met vriendelijke groet, 
 
Patrick Haveman I Onderzoeker I Klachtencommissaris Enschede  
Gemeente Enschede I Postbus 20, 7500 AA I 053 481 86 
86 I klacht@enschede.nl 
 
 
 
 



Doe mee en Win een Taart ! 

Ken uw wijk, en raad de Fotopuzzel ! 
 
Herken de detailfoto op de voorpagina en win een taart gemaakt door  
Slavica t.w.v.€ 10,00. in de vergadering van de redactie (derde donderdag 
van de maand) wordt de winnaar bekend gemaakt. (d.m.v.loting)   
oplossing (straat en evt. nummer, en Uw naam, adres en telefoonnr.)  
naar wijkkrantlaares@hotmail.com. of inleveren bij de in het krantje staande huisadressen 
van de wijkcommissieleden (elders in deze wijkkrant )  
 
 
            De oplossing vorige krant: 
                            Foto:7 
               School Minkmaatstraat 
                        Winnaar: 
 

            Marieke Janssen 
 

 

 
Voor al uw verbouw, Timmer- en Tegelwerken 
                   Gespecialiseerd in Badkamers 

   
 Goudsbloemstraat 23     7531 DD Enschede 
  Tel: 053 – 435 91 56     GSM  06 - 23170400 



 

Cursus AED bediener op 22 Oktober om                                     
19.00uur in de Tiggelhof Tulpstraat 40 
Zijn er nog personen die mee willen doen aan deze cursus, om de AED die bij de Tig-
gelhof hangt te kunnen en mogen bedienen? 

             Ook personen die via werk al in het bezit zijn kunnen zich opgeven. 

             opgeven bij Bertus Vermeer liefs via E-mail bertusvermeer@kpnplanet.nl of 06 53 78 39 65.  

             Tulpstraat 40-33.  

                     ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Beste bewoners, 

Sinds een aantal jaren bestaat bij Stadsdeelmanagement Centrum de klankbordgroep Evenementen. In de-
ze klankbordgroep Evenementen nemen bewoners (o.a. via de Wijkraad Binnenstad Enschede), Enschede 
Promotie en collega’s van de gemeente Enschede van o.a. de afdelingen Handhaving, Vergunningen en 
Stadsdeelmanagement Centrum deel om met elkaar de evenementen in de binnenstad van Enschede te 
evalueren en om met elkaar suggesties voor evenementen voor het komende jaar te bespreken. We vinden 
het van belang om met bewoners dit gesprek te voeren omdat jullie ons als inwoner van de stad en bezoe-
ker van evenementen terug kunnen koppelen hoe de evenementen worden ervaren. Wij willen de bezetting 
van de klankbordgroep Evenementen graag versterken 
door een vertegenwoordiging in de klankbordgroep 
Evenementen vanuit in ieder geval alle wijken in het 
stadsdeel Centrum. Wij denken dan bijvoorbeeld aan 
twee bewoners per wijk. Via deze weg willen wij dan 
ook aan bewoners vragen om zich op te geven voor de 
klankbordgroep Evenementen. 

Het tijdsbeslag voor deelname aan de klankbordgroep 
Evenementen zal 1 à 2 keer per jaar ongeveer 1,5 à 2 
uur zijn. De eerstvolgende bijeenkomst hiervoor zal in 
november zijn. Nadere inhoudelijke informatie hierover 
kan worden verkregen bij Chequita Gajadhar (senior 
adviseur Stadsdeelmanagement Centrum) op 053-
4818094 en Leo Moons (voorzitter Wijkraad Binnenstad Enschede) op 053-4304946. 

Opgeven voor de klankbordgroep kan via het mailadres j.java@enschede.nl. In het geval er te veel aan-
meldingen zijn zullen wij in overleg bekijken wie er vanuit de betreffende wijk deel kan nemen aan de 
klankbordgroep Evenementen. 

 



 



Kaatje kijkt naar de horizon 
 
 
In de zomervakantie zocht ik telkens de horizon van de zee op. We reden via de Oost-Europese 
kust naar het Noorden, om via de kust weer naar het Zuiden te rijden. Ruim 4000 kilometer kust 
en 1500 kilometer waterweg. Heel veel horizon! 
 
De horizon vormt het uiterste beeld, dat je kunt zien op dat moment. Ik weet dat het beeld verder 
gaat achter de horizon, ik weet dat de aarde rond is en ik weet dat je er niet afvalt aan het einde 
van de horizon. Het uitzicht lijkt eindeloos en het lijkt altijd zo te blijven, zoals het op dat moment 
is. Ik word niet afgeleid als ik naar de horizon kijk en ik kan mijn gedachten laten gaan zonder te 
denken.  
 
Eenmaal thuis wordt mijn horizon letterlijk verkort. Ik woon in een wijk, ik zie geen zee, mijn hoog-
ste punt in huis is de zolder, daar kan ik nog net de kerktoren zien. De eerste dagen mis ik de ho-
rizon, ik mis de eindeloze blik verder weg. Ik moet wennen aan bewegingen om me heen die zo 
dichtbij zijn, totdat… 
 
ik de berichten hoor over vluchtelingen, die per boot Europa proberen te bereiken. Ik zie beelden 
van kustgebieden waar duizenden mensen aankomen na een gevaarlijke reis; mannen, vrouwen 
en kinderen. De vluchtelingen die Europa als horizon hebben; de plek waar ze veilig zijn, waar ze 
hopen een nieuw leven te kunnen beginnen. Hoe wreed is dan de horizon, als je het beeld ziet 
van het aangespoelde jongetje? 
 
Mijn horizon, mijn beeld, mijn houvast, mijn droom, mijn verlangens. Ik zal mijn horizon moet on-
derhouden en verbreden, omdat ik niet alles weet. Die bewustwording geeft me verantwoordelijk-
heid om na te blijven denken over wat ik moet weten, wat ik kan weten, wat ik mag hopen en… 
wat de mens is. 
 
Kaatje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een van de vorige TAART winnaars: 

Dhr Berkel met zijn gewonnen taart 

 

 

 



 

 

DE WIJKKRANT WORDT UITGEGEVEN DOOR STICHTING WIJKCOMMISSIE LAARES. 
Wijkcommissie Laares vergadert iedere 2de donderdag van februari, april, juni, oktober en  
December om 20.00 uur het Nieuwe Buurthuis. In juli en augustus is er géén vergadering. 
 
Voorzitter:                       Henk Hunink 
Begoniastraat 180-36         0624318298 
Secretariaat:                Angelie Braakman 
Laaressingel  72A    
wijkcommissielaares@gmail.com 
Penningmeester:          Hans v. Zuilekom  
Begoniastraat 180-6           430 67 73 
h.v.zuilekom@home.nl 
Leden:   
Bea Ringelink, en C. v.d.Ven 
 
E-mail wijkcommissie Laares: 
wijkcommissielaares@gmail.com 
Website wijkcommissie Laares: www.laares.nl 
Webmaster: Marja Mulder  info@laares.nl   
Wijkbudget Laares: wijkbudgetlaares@hotmail.com 
 
Redactie wijkkrant: Louis Ringelink 
Leliestraat 62                 433 15 19 
De wijkkrant verschijnt 10 x p/j , m.u.v. Juli en augustus.  
Kopij inleveren: zie voorpagina.  
Redactieadres: wijkkrantlaares@hotmail.com    
Druk: Wijkkrant Laares 

Wijkinfo Laares 
 

WijkOntwikkelingsMaatschapij                          WOM  Tulpstraat 22 Enschede           436 87 78 
info@delaares.nl      www.delaares.nl 
 
Gemeentelijk Contact Centrum                  GCC                              481 76 00      
Gem.Enschede                                                              481 81 81 
Stadsdeelbeheer                                                                                             481 76 00 
Wijkbeheer  Laurens Ottenschot                    dr.Bentheimstraat 54                          481 58 50 
Projectmedewerker Stadsdeel Centrum           Marrianne van den Berg                 481 74 22 
St.Stedelijk Wonen              Hoek v Alphenstr/dr.Bentheimstr                                 434 35 65 
Boekenbus                        iedere woensdag hoek Floraparkstr/Laaressingel             18:00-20:00  
 
Afvalwijzer 2014: www.twentemilieu.nl  voor alle ophaaldata van  uw afval  of 0900  - 8520111 
 
Woningbouwcorporaties/instanties 
Ons Huis                                                                                                      484 89 00 
Domijn (€ 0,007/min.)                             www.domijn.nl                            0900-335 03 35 
De Woonplaats (€0,10/min)                       www.de-woonplaats.nl                        0900-9678 
Huismeester De Woonplaats                       Herman Notkamp                              432 75 22 
Leger des Heils. Leliestraat dienstdoende medewerker/ster (bij klachten of vragen)  480 77 20 
 
Spoedeisende Hulp                                                                                             112 
Wijkagent              Ivonne Terpstra                     ivonne.terpstra.de.roode@twente.politie.nl  
Politie Algemeen                                                                                           0900-88 44 
Meld Misdaad Anoniem                                                                                 0900-70 00 
Millieupolitie                                                                                                481 58 58 
Controleur hondenoverlast                          Jos Hassink                                     481 59 07  
Red een dier                                                                                         144 
 



 
 
 
Wijkbudgetten 
Elk jaar is er geld beschikbaar voor de Laares, het zogenaamde wijkbud-
get. Voor 2015 is dat een bedrag van € 13.100. Van 2014  was nog een be-
drag van € 11.100 over.Samen met je buurtgenoten kun je beslissen waar dit 
geld aan uitgegeven wordt. Er zijn inmiddels al een aantal aanvragen inge-
diend en ook vorige jaren is er dankbaar gebruik gemaakt van het wijkbud-
get. Denk bijvoorbeeld aan het Speelpark Ooster-Es en het hondenrenveldje en 
de kleurige meterkasten overal in De Laares. Minder dagelijks zichtbaar zijn de activiteiten waar ook geld 
van de wijkbudgetten aan is toegekend, zoals de Ditjes-en-datjes markt op burendag, de kerstboom en 
kerstbijeenkomst op het Aldenkamp-plantsoen, het Lentefeest, het zomerfeest en de overige activiteiten 
die het CLAK organiseert. 
 
Om aanspraak maken op een (deel van het) wijkbudget kan een aanvraag worden ingediend bij de Werk-
groep Wijkbudget Laares (WWL) via wijkbudgetlaares@hotmail.com. De werkgroep heeft als taak wijkbud-
getten te verdelen. Hierbij moet gelet worden of de ingediende plannen voldoen aan de spelregels en 
kaders die door de gemeente Enschede zijn opgesteld. Voor ideeën waarvoor meer dan € 1000 wordt aan-
gevraagd, wordt tijdens een openbare vergadering van de wijkcommissie gekeken of er onder de bewoners 
voldoende draagvlak voor het ingediende idee is. Voor aanvragen tot € 1000 wordt de beslissing om wel of 
geen wijkbudget toe te kennen genomen door de Werkgroep Wijkbudget Laares. Elk jaar brengt de werk-
groep in samenwerking met de wijkcommissie financieel verslag uit bij de stadsdeelcommissie.  
 
De financiële stand van zaken per eind juni is: 
 
Beschikbaar 
 

Activiteit/aanvraag Toegekend/gereserveerd 

€ 24.200 Nieuwjaarsreceptie 2015 €    250 
€ 23.950 Moestuin De Lelie € 3.950 
€ 20.000 Lentefeest De Laares 2015 €    250 
€ 19.750 Diverse buurt- en straatfeesten 2015 € 1.000 
€ 18.750 Zomerfeest voor de kinderen 2015  €    950 
€ 17.800 Ditjes-en-datjes markt incl. BBQ € 1.500 
€ 16.300 Sinterklaasfeest 2015 €    250 
€ 16.050 Kerstfeest 2015,incl. kerstboom € 1.000 
€ 15.050 Bloemenzaad  strook Laaressingel €    570 
€ 14.480 Vervolgaanvraag Moestuin De Lelie € 2.500 
€ 11.980 Onderhoud/schilderen elektriciteitskastjes €    250 
€ 11.730 Bloembakken €    250 
€ 11.480 Lasergamen tijdens de VIVA incl. snacks €    400 
€ 11.080 Nog te besteden  
 
De gereserveerde bedragen kunnen afwijken van de definitief uitbetaalde bedragen. Het komt er op neer 
dat er nu nog ongeveer € 11.000 aan wijkbudget over is, waarvoor nog steeds ideeën kunnen worden in-
gediend. Is een meterkast bij jou in de buurt nog niet voorzien van een mooie afbeelding, wil je samen met 
anderen vakantieactiviteiten voor jong en oud organiseren, of heb je iets heel anders in gedachten? Zet het 
op papier en leg het voor aan de Werkgroep Wijkbudget Laares. Zij toetsen of het idee aan de voorwaar-
den voldoet, tijdens een openbare vergadering van de wijkcommissie wordt het draagvlak beoordeeld en 
als alles akkoord bevonden is, kun jij het plan gaan uitvoeren. 

 
Kijk voor alle informatie over de wijkbudgetten en ideeën uit andere wijken op jijmaaktde-
buurt.enschede.nl 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Viva Zomertour by Alifa groot succes in de Laares 

Van 3 t/m 7 augustus trok Welzijnsorganisatie Alifa met de Jeugdviva langs de verschillende 
wijken in het binnensingelgebied van Enschede. Kinderen van 4 t/m 12 jaar konden zich van 
10.00 tot 15.00 uur uitleven op spectaculaire speeltoestellen en meedoen aan verschillende 
activiteiten.  

Op woensdag 5 augustus stond de Viva Zomertour by Alifa op het Aldenkamp-
plantsoen in de Laares.  
Het voetbalveld naast het braakliggende stuk grond leende zich prima voor de 
verschillende attracties waar kinderen zich die dag op konden vermaken. Zo wa-
ren er verschillende soorten luchtkussens in de vorm van een toren en een heus 
paardenraceparcours. De attractie die erg populair was bij veel kinderen was de 
waterglijbaan. Dit zeker mede dankzij het warme weer!  

In de schaduw van de grote tent konden kinderen zich laten schminken of mee-
doen met een tekenwedstrijd. Tegen het middaguur werd de grote tent omge-
bouwd tot een gezellige lunchplek, waar de kinderen in groepen hun eigen bo-
terham konden smeren en er fruit werd uitgedeeld.  

Een omgebouwde SRV wagen diende als uitvalsbasis voor de opvoedingsonder-
steuner van Alifa. Ouders konden een workshop volgen met als thema “beweegkriebels”. Deze workshop 
leert ouders meer over de ontiwkkeling van de motoriek van jonge kinderen en hoe deze te stimuleren. 

Pro-bewegen stond met een stand op de Viva om de ouders van de aanwezige kinderen te informeren over 
gezondheid, bewegen en voeding. Mensen konden meedoen aan een challenge waarbij ze zolang mogelijk 
een kettlebel (een soort gewicht) met gestrekte armen omhoog moesten worden. Daarnaast werden er 
heerlijke verse smoothies uitgedeeld en kon men een informerend gesprek aan gaan met life-coach Michel 
Kerver van Pro-bewegen.  

Kunstenaarscollectief B93 uit de Bothoven was aanwezig met een grote rode vrachtwagen. Toen deze open 
ging kwamen er allerlei verschillende materialen uit waarmee kinderen hun eigen zeepkist konden bouwen. 
Hierbij werden zij geholpen door de kunstenaars en werd er gebruik gemaakt van hamers, cirkelzagen en 
lasapparatuur. Het resultaat mocht er wezen en mocht zelfs door de kinderen mee naar huis genomen 
worden.   

Aan het einde van de middag was “de buurt aan zet”. Onderdeel van de Zomertour by 
Alifa was dat bewoners een programmaonderdeel konden organiseren. Hiervoor kon-
den zij financiële ondersteuning krijgen vanuit het wijkbudget. Danielle Oosterwaal 
zag de oproep voor een buurtinitiatief en kwam met het idee om een Laserquestgame 
te organiseren. De animo onder de kinderen om hieraan mee te doen was groot. De 
natuurlijke speeltuin op het Aldenkampplantsoen met zijn heuvels en tunnels was een 
perfect strijdtoneel voor de schietwedstrijd. Er was gezorgd voor verschillende hapjes 
en drankjes voor de ouders en kinderen. Danielle heeft tijdens de voorbereiding en de 
uitvoering veel hulp gehad van buurtbewoners.  



Boomsma Graanjenever nu € 11.45 
Teachers Whisky nu € 13.95 
The Ardmore Legacy Malt Whisky van € 41.95 nu € 31.95  ! 
Chateau La Grave rosé per fles € 4.55 en 3 flessen voor € 10.99 ! 
 

               Ook uw adres voor verhuren van  
          statafels, biertaps en glaswerk! 
  

 



 


