
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

In dit nummer: Nieuws vd Wijkcommissie –  Wijkagenda – Fotopuzzel – Ditjes en Datjes –  Gemeente 
Enschede –  Wijkinfo Laares –  Kaatje – Gemeente Enschede – Buurtfeesten in de Laares – Inleveren 
kopij 18 November 2015   

                                              
Doe mee en Win een Taart ! 

Ken uw wijk, en raad de Fotopuzzel ! 
 

                De vorige puzzel is gewonnen door:   
                Noël Altena.              Gefeliciteerd!                      
                                     Foto: 9 Waar was/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 
 
Wijkprogramma van de Laares. 
Zoals al is aangekondigd in de vorige wijkkrant gaan we ons de komende weken verdiepen in het wijkpro-
gramma van de Laares. De laatste jaren telt de wijkcommissie steeds minder vaste leden. Gelukkig kunnen 
we ons verheugen in een groot aantal vrijwilligers, dat nauw betrokken is bij de organisatie van alle activi-
teiten in de wijk. Zo is er een team dat de wijkkrant schrijft, samenstelt, drukt, vouwt en rondbrengt. Een 
team dat de toekenning van de wijkbudgetten regelt, een team dat de activiteiten voor kinderen onder zijn 
hoede heeft. En niet te vergeten: een team voor website en Facebook! In totaal rond de 20 actieve bewo-
ners.  
Toch missen we mensen die willen meedenken over de grote lijnen, die ideeën hebben over welke kant het 
op moet met de Laares. Omdat we vertegenwoordiging zoeken uit alle straten missen we vrijwilligers uit de 
volgende straten:  
  
Oldenzaalsestraat                               Minkmaatstraat                               Rozenstraat                                       
Meidoornstraat                                    Violenstraat                                     Ribbeltsweg 
Oosterstraat  
 
Woont u in één van deze straten en hebt u af en toe een uurtje tijd? Laat het ons weten via   
wijkcommissielaares@gmail.com. 
 
Samen eten in de Laares 
Op 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! 
 
LAATSTE OPROEP, WIJKSCHOUW in de LAARES 
 
 
 
 
 
 
 
WIJKAGENDA 2015 
 
11 nov. AVOND-WIJKSCHOUW, 19.00 uur verzamelen op het schoolplein 
 
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 63 
 
19 dec  KERSTFEEST   12.00 -16.00 uur, Aldenkampplantsoen 
 
9 jan 16 NIEUWJAARSRECEPTIE 15.00- 17.00 uur, Tiggelhof  



 

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:8 
                          Het Nijlaar 
                          Winnaar: 

            Noël Altena 

              

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

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



 

 
VERSLAG VAN DE DITJES EN DATJESMARKT 
 
Voor het 3e jaar op een rij kijken wij terug op een gezellige Ditjes en Datjes Markt. 
Er waren dit keer 21 kramen met zeer enthousiaste creatieve, kunstzinnige mensen. 
Ook super mooi om te zien was de kraam van Moestuin de Lelie, je waande je echt een beetje in de tuin, 
onze complimenten. 
  
Voor de kinderen was de Clak (Commissie Laares Activiteiten voor Kinderen) aanwezig, de kinderen hebben 
zich prima vermaakt met de knutselspullen, de opkomst was zo groot dat de Clak zelfs nog moest zorgen 
voor aanvulling van het materiaal. 
  
Het RIBW was vertegenwoordigd met o.a.  DJ Marc en wijkfilmer Daniel met een super project, om kin-
deren te laten verdwijnen in een film. Het resultaat kun je zien op 
https://www.facebook.com/groups/delaares/ 
 
Verder waren er overheerlijke zelfgebakken lekkernijen te koop en kon iedereen gratis een ijsje eten. De 
kinderen leefden zich verder uit op het speelkussen en konden zich laten schminken. 
  
Tot besluit van de dag verzorgde het Leger des Heils de WijkBarBeQue met heerlijke salades, de opkomst 
was groot en het smaakte iedereen goed. 
 
Volgend jaar is de Ditjes en Datjes op zaterdag 24 september in misschien wel een verrassende setting, 
houd daarom de wijkkrant goed in de gaten. 
 
Kijk ook op https://www.facebook.com/ditjesendatjesmarktlaares, en bekijk de mooie foto’s die op deze 
dag gemaakt zijn door o.a. Walijne Weldink. 
 

 

                

       

 



Gemeente                                      Enschede 

 
 
 
 
NIEUWE REGELS BESCHERMING VAN BOMEN, KAPVERGUNNING EN MELDINGSPLICHT 
 
De gemeente Enschede wil de administratieve lasten voor bewoners en ondernemers verminderen. Daarom 
zijn tien vergunningen en ontheffingen met ingang van 21 september 2015 vereenvoudigd. Alle informatie 
hierover leest u op het digitaal loket van de gemeente op www.loket.enschede.nl. De kapvergunning en 
de regels rond de bescherming van bomen zijn ook onderdeel van deze vereenvoudiging.  
 
In dit artikel een korte uitleg over de nieuwe vereenvoudigde regels die gelden bij alle werkzaamheden in, 
rond of onder bomen en houtopstanden (zoals houtwallen, houtsingels, hakhout en bos) in Enschede.  
 
Bescherming van bomen in Enschede 
Om het groene karakter en de bomen van Enschede te beschermen zijn een aantal regels opgesteld. Deze 
regels betekenen bijvoorbeeld dat u niet zomaar een boom of andere houtopstand mag kap-
pen of op andere wijze beschadigen. Daaronder valt bijvoorbeeld ook schade aan een boom door te 
grote snoei van een boomkroon of beschadiging van wortels.  
 
De nieuwe spelregels: 
Hieronder vindt u een beknopt overzicht van de belangrijkste regels rond 
meldingsplicht en de kapvergunning voor binnen en buiten de bebouwde 
kom.  
 
Binnen de bebouwde kom (grens Boswet): 
Binnen de bebouwde kom geldt een meldingsplicht of kapvergunningplicht:  

 U heeft een kapvergunning nodig voor bomen en andere houtopstanden die op het “overzicht 
beschermwaardige bomen” staan. Dit overzicht vindt u op www.enschede.nl/bomen.  
 

 U hoeft alleen een melding te doen voor bomen en andere houtopstanden met een stamomtrek 
van 100 centimeter of meer op 130 centimeter hoogte (boven maaiveld) die niet op het “overzicht 
beschermingswaardige bomen” staan. 

 
Buiten de bebouwde kom: 
Buiten de bebouwde kom heeft u een vergunning nodig voor bomen en andere houtopstanden met een 
stamomtrek van 100 centimeter of meer op 130 centimeter hoogte. Daarnaast heeft u een vergunning no-
dig voor het rooien van een houtwal of vellen van een bosperceel. Ook als deze geen bomen of andere 
houtopstanden bevat met een stamomtrek van 100 centimeter of meer op 130 centimeter hoogte. 
 
Website 
Naast deze gemeentelijke spelregels geldt er ook landelijke wetgeving rond bomen waar u rekening mee 
moet houden. Ook gelden er op bovenstaande regels uitzondering en zijn speciale regels voor bijvoorbeeld 
werkzaamheden in, rond en onder bomen en de boomwortels. Kijk daarom voordat u werkzaamheden in, 
rond en onder bomen en andere houtopstanden gaat uitvoeren altijd eerst op 
www.enschede.nl/bomen.  
 

           



 



Kaatje wordt verwarmd 
 
 
Als ik naar buiten kijk, zie ik de bladeren verkleuren. Sommige zijn nog groen, 
andere worden geel, oranje of zelfs rood. De avond wordt langer, de kamerlam-
pen gaan eerder aan en terwijl ik schrijf verwarmt het kopje thee me onder het 
genot van een stukje chocolade.  
 
Ik denk aan de zomer: wat deed ik in toen? Wat heb ik beleefd? Waar genoot ik van? Ik geniet na 
van de zomer, van de lange avonden, van de zon en warmte, van mijn ogenschijnlijke eindeloze 
energie, van uitgebloeide bloemetjes verwijderen van de planten, van het geluid van spelende 
kinderen in de achtertuin, van stoepkrijten op de straat… 
 
Ik laat me verwarmen door het kopje thee en geef me over aan de herfst, aan de bladeren die val-
len en aan de kou, regen, wind en misschien wel sneeuw die komen gaan. Het is tijd voor een 
langzamer tempo, de boeken liggen op tafel, de sjoelbak komt tevoorschijn, het eerste kopje war-
me chocolademelk voor de huisgenoten is gemaakt, de kachel staat aan en de handschoenen en 
mutsen liggen weer klaar voor gebruik. Ik laat me graag verwarmen en… ik geef graag warmte. 
Aan wie zou jij een beetje extra warmte willen geven in de herfst? 
 
Kaatje 
 
 
 
 
 
                                  Gemeente      Enschede 
 
 
 
 
Hoe compenseert de gemeente het vervallen van de CER èn de Wtcg?  
Het Rijk heeft twee regelingen afgeschaft die bedoeld waren om chronisch zieken en gehandicapten finan-
cieel tegemoet te komen voor de hoge extra kosten, te weten de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en 
gehandicapten (Wtcg) en de Compensatie Eigen Risico (CER). In de Wmo 2015 is geregeld dat gemeenten 
nu verantwoordelijk worden voor inkomensondersteuning van chronisch zieken en gehandicapten. De ge-
meenten krijgen daarvoor geld van het Rijk. Maar het Rijk heeft daar wel een forse bezuiniging op doorge-
voerd.  
 
Twee nieuwe regelingen 
De gemeente Enschede heeft hiervoor twee regelingen ontwikkeld die betaald worden van dit budget. Een 
uitgebreide collectieve zorgverzekering en een tegemoetkoming op het eigen risico. Deze regelingen zijn te 
vinden op de informatiekaart ‘Financiële ondersteuning bij chronische ziekte en handicap’ op 
www.wijkteamsenschede.nl. Ook zijn deze regelingen periodiek gepubliceerd in de Huis aan huis en via so-
cial media.  
We hebben niet alle mensen waarvan wij van het CAK de gegevens hadden doorgekregen persoonlijk be-
richt kunnen sturen.  
 
Collectieve Zorgverzekering Menzis 
De al bestaande gemeentelijke collectieve zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen is uitge-
breid. In 2015 en ook in 2016 kunnen mensen met een inkomen dat maximaal 110% is van het sociaal mi-
nimum hier gebruik van maken. Er is ook een extra pakket voor inkomens tot 120% toegevoegd. De 
gemeente betaalt een groot deel van de aanvullende premie voor dit nieuwe, extra uitgebreide pakket, dat 
afgesloten wordt bij Menzis. Op deze manier komt de gemeente mensen met een chronische ziekte of han-
dicap tegemoet, zodat ook voor de lagere inkomens een goed aanvullend pakket bereikbaar is.  
 



Tegemoetkoming op het Eigen Risico 
Inwoners met een inkomen van maximaal 120% van het sociaal minimum die niet aanvullend verzekerd 
zijn via de Collectieve Zorgverzekering Menzis (Garant 3) en die wel hun volledige eigen risico hebben ver-
bruikt, kunnen in 2015 een tegemoetkoming  krijgen van € 100,--. Zij kunnen het aanvraagformulier tege-
moetkoming in het eigen risico aanvragen: 

  per mail via https://dloket.enschede.nl/loket/contact onder vermelding van ‘tegemoetkoming eigen 
risico’; 

 telefonische op nummer 053-4817800. 

Bij het aanvragen van dit formulier vragen wij naar het Burgerservicenummer.  
 
 
 
 
 
 
Compensatieregeling voor cliënten met hoge eigen bijdrage en 
weinig ondersteuning 
 
Betaalt u in 2015 een eigen bijdrage die meer dan 50% hoger is dan in 2014, is uw 
ondersteuning gelijk gebleven en is uw financiële situatie ongewijzigd? Dan komt u 
misschien  in aanmerking voor compensatie. U kunt hiervoor contact opnemen met de 
wijkteams per mail wijkteams@enschede.nl of per telefoon 053 – 4817900.  
 
Eigen bijdrage hoger door vervallen Wtcg-korting  
Met ingang van 2015 is de korting Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten ver-
vallen. Hierdoor is de eigen bijdrage die cliënten met een WMO-ondersteuning aan het CAK moe-
ten betalen ca. 50 % hoger geworden dan in 2014. In een klein aantal gevallen blijkt de 
verhoging echter veel hoger uit te pakken.  
 
Wanneer komt u in aanmerking voor de compensatieregeling? 
Er zijn situaties waarin mensen door veranderingen in onze werkwijzen, onverwacht zijn gecon-
fronteerd met een veel hogere eigen bijdrage dan in 2014, terwijl ze dezelfde ondersteuning heb-
ben als in 2014 en er verder ook geen grote veranderingen in hun financiële situatie (inkomen en 
vermogen) zijn opgetreden. Wij hebben deze situaties nader bekeken en geconstateerd dat het 
daarbij vooral gaat om mensen met een relatief hoog inkomen en weinig uren ondersteuning. Het 
aantal uren ondersteuning is in de nieuwe werkwijze niet meer of veel minder bepalend voor de 
hoogte van de eigen bijdrage dan het inkomen. Hierover was vooraf geen duidelijkheid. Daarom 
gaan wij de betreffende cliënten tegemoetkomen. Cliënten die in 2015 een eigen bijdrage moeten 
betalen die meer dan 50% hoger is dan in 2014 bij vergelijkbare ondersteuning en ongewijzigde 
financiële situatie, komen in aanmerking voor de compensatie. Zij kunnen hiervoor contact opne-
men met de wijkteams per mail wijkteams@enschede.nl of per telefoon 053 – 4817900. Als een 
cliënt gebruik wil maken van de compensatieregeling gaan wij er van uit dat de indicatie wordt 
stopgezet.  
 
Vraag vooraf naar uw eigen bijdrage 
Als u een gesprek hebt met een medewerker van het wijkteam over ondersteuning vanuit de 
WMO kunt u al vragen welke eigen bijdrage u moet betalen voor uw ondersteuning. Zo weet u 
vooraf met welke kosten u rekening moet houden.  

 

 



 

 
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 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Buurtfeest Begoniastraat en Laaresstraat  
 
Zaterdag 19 september was het zover, het buurtfeest van de 
Laaresstraat en de Begoniastraat. Voor de kinderen waren er vanaf 
drie uur in de middag allerlei spelletjes te doen. Kegelen, puzzelen, 
skilopen, en nog ontelbaar meer spellen boden de jongsten een 
enorme skala aan mogelijkheden. De organisatie kwam er zondag-
ochtend achter dat het hart van de deelnemende jongelingen voor-
namelijk lag bij het verstoppen van de spelonderdelen. 
 
Het spellen hoogtepunt bestond uit het maken van een action painting waar Jackson Pollock jaloers op zou 
zijn. Gewikkeld in plastic - mummie-pak - smeten de kinderen, en de moeders, zo bleek, naar hartenlust 
met verf. Na het vegen van verf uit oren, neuzen en gezichten was het tijd voor de barbecue. Door zeer 
professionele hulp van twee jonge knapen brandde er dit jaar geen enkel worstje, karbonade of braadstuk 
aan. 
Toen de kinderen veilig op bed lagen bereidden de buurtbewoners zich voor op het klapstuk van de avond. 
Een heuse muziekbingo werd er georganiseerd, tot hilariteit van de deelnemers. Als grote winnaars rolden 
het dynamische duo Björn en Jaen uit de strijd. Zij mogen zich de eigenaren noemen van de action pain-
ting. Het was nog lang onrustig aan de Laaresstraat en Begoniastraat. Zonder burengerucht, natuurlijk. 
 
Met vriendelijke groet,  
Esther, Erwin, Bram & Daan - Laaresstraat 26 Roefke, Peer & Lizzie - Laaresstraat 32 Bjorn, Jaen & Jurgen 
- Laaresstraat 34 

 

Straatfeest BBQ Anjelierstraat. 

Het weer was heerlijk de 15e Augustus overdag konden de kinderen heerlijk  ge-
bruik maken van de glijwaterbaan die in de straat was opgezet, alles werd goed 
nat gehouden door de jeugd en hun ouders. 

Als de avond valt zijn de meeste kinderen naar bed, en begint het feestje voor de 
volwassenen met een hapje en een drankje werd het al snel gezellig, in elk geval 
geen klachten v.w.b. de muziek en al werd het iets vroeger donkerder als we de 
afgelopen dagen gewend waren , het begon eerst zachtjes te druppelen ,maar dat 
duurde niet lang en na een tijdje werd de tent al snel aangepast (snelle samen-
werking in de straat) zodat we niet heel erg nat werden want, het kwam toch met 
baken uit de lucht. 

Toch kijken we terug op een geslaagd BBQ / Straatfeest !!! 

Straatfeest Klaproosstraat op 20 juni 2015 
  
Ons thema voor dit straatfeest was gebaseerd op de "oude" straat die hier eerder was: Sjonnie en Anita, 
de Veldkampjes en de familie Flodder.Om 3 uur 's middags zijn we begonnen met koffie/thee en cake. De 
kinderen konden de cake versieren met slagroom en zoetigheden. Op straat was een springkussen opge-
zet. Dit is altijd een weer een drukbezocht item; er werd dan ook veel gesprongen en gevallen. 
Via Sport en Spel waren een aantal spelletjes gehuurd: Ringwerpen, muisje meppen en een bibberspiraal. 
Bovendien hadden we een voetbaltafel en een sjoelbak buiten gezet. Verder kon er een kaboutertje be-
schilderd worden. Om 5 uur was het tijd voor patat met kroket en een ijsje en om 6 uur was het kinder-
feest afgelopen.  
Om 8 uur moesten iedere volwassene in "stijl" verschijnen voor de barbecue. 
De organisatie had een tweetal spellen bedacht: een estafette en een vragenquiz. Dit zorgde voor de nodi-
ge hilariteit natuurlijk. Daarna hebben we de avond voortgezet en lekker geborreld in de tent. 

Groetjes, Judith. 



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! 
  

 



 


