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                  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 

 
 

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



 
NIEUWS VAN DE WIJK 
door Wijkcommissie Laares 
 
ONZE VOORZITTER VERHUIST 
Tot onze grote spijt gaat Henk Hunink, voorzitter van de wijkcommissie in de maand december verhuizen 
uit de Laares. Hij heeft aangegeven nog tot mei beschikbaar te zijn. Wie gaat dit verlies voor de wijk 
goedmaken????????? Graag mailen naar het bekende adres! 
 
 
 
RESULTATEN INGELASTE EXTRA STEMMING 10 NOVEMBER 
Beide voorgestelde projecten zijn geïntroduceerd en toegekend.   
Het eerste project is het plaatsen van een vlaggenmast in het Aldenkampplantsoen en de aankoop 
van een kerstboom, bestaand uit 2000 led-lampjes. Zoals u zou hebben kunnen zien is de vlag-
genmast al geplaatst. 
Het tweede project riep wat meer vragen op. Uiteindelijk heeft een ruime meerderheid van de 
stemmen bepaald dat ook dit mag doorgaan. Op het schoolplein wordt een  digitale paal ge-
plaatst. Deze paal kan door de kinderen gebruikt worden om spelletjes mee te spelen.  
Met deze laatste projecten is het beschikbare wijkbudget van 2015 en 2016 voor de Laares ge-
bruikt. In 2017 beschikken we weer over nieuw wijkbudget! 
Wie zelf een goed idee heeft kan kijken op www.jijmaaktdebuurt.nl en voor de voorwaarden van 
het wijkbudget op www.laares.nl. 
 
 
 
KERSTFEEST 17 DECEMBER  
Ook dit jaar organiseren Leger des Heils, RIBW, CLAK en wijkcommissie Laares weer een kerst-
feest in de wijk. U bent welkom van 12.00 – 16.00 uur in de (verwarmde) tent op het Aldenkamp-
plantsoen. U kunt daar genieten van een glaasje glühwein, warme chocolademelk of een kop 
heerlijke snert.  
De kinderen kunnen knutselen en dit jaar ook weer kerstbakjes komen maken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HUISKAMER  – INSTUIF – PIETENGYM op 1 december! 
Dankzij de enthousiaste dames van de huiskamer is er donderdagmiddag een gezellige sfeer in de huiska-
mer. Behalve koffie en thee, kun je ook terecht voor een gezellig spelletje domino of vier op een rij. Ook 
kleuren is populair en er waren al veel inzendingen voor de kleurplatenwedstrijd. Op 1 december kunnen 
kinderen tijdens de sportinstuif zowaar hun pietendiploma halen! 
Ook de boekenkasten in de huiskamer zijn ingericht en we nodigen bij dezen iedereen uit om eens 
te komen snuffelen. Het plankje kinderboeken kan nog wat uitbreiding gebruiken, maar voor vol-
wassenen is er van alles te vinden. U bent van harte welkom tijdens de openingsuren van de 
huiskamer. 
 
 
 

TIJD OVER? KOM DAN HELPEN 
SNERT KOKEN VOOR HET 

KERSTFEEST? 
bel met 053 – 4807720 

 



 



 

 
 
WIJKAGENDA 2016 
 
1 december – elke donderdag 
14.15 – 16.00 uur 
Buurthuis Tulpstraat 63/IKC La Res 
8 en 15 december 
 

SPORTINSTUIF EN HUISKAMER 
Gastvrouwen Liset en Claudia serveren koffie 
en thee, terwijl de kinderen sporten. 

 
1 december – 1e donderdag van de 
maand 
19.30 – 20.00 uur 
Buurthuis Tulpstraat 63/ IKC La Res 
5 januari 2017 
 

 
 
INLOOPSPREEKUUR  
WIJKCOMMISSIE LAARES 
Hebt u vragen voor de wijkcommissie? Kom 
gerust langs.  

 
8 december  
20.00 uur – 22.00 uur 
Buurthuis Tulpstraat 63/IKC La Res 
9 februari 2017 

 
OPENBARE VERGADERING 
WIJKCOMMISSIE LAARES 
Weten wat er speelt in de wijk? Wijkagent, 
gemeente, Leger des Heils en RIBW zitten 
ook aan tafel! 
 

 
13 december – dinsdag om de 2 weken 
14.30 – 16.00 uur  
Buurthuis Tulpstraat 63/IKC La Res 
27 december 
 

 
SCHILDEREN  
Schilderen met acrylverf, voor alle leeftijden 
onder leiding van Inge Hunink 

 
17 december  
12.00 – 16.00 uur 
Aldenkampplantsoen 
 
 

 
KERSTFEEST IN DE LAARES 
Snert, glühwein, warme chocolademelk, 
knutselen en kerstbakjes maken 

 
14 januari 
15.00 – 17.00 uur 
Tiggelhof 
 

 
NIEUWJAARSRECEPTIE VAN 
WIJKCOMMISSIE LAARES 

 
26 januari 
18.00 uur – 19.00 uur 
Leliestraat 2 - Leger des Heils 
23 februari, 23 maart 
 

 
SAMEN ETEN in de LAARES  
Meldt u zich tot één week van te voren: bel-
len naar 053 – 4807720 of mailen naar wijk-
commissielaares@gmail.com 
- bijzondere dieetwensen graag na overleg – 
 

 
 
 



 

Doe mee en Win een Taart ! 

Ken uw wijk, en raad deze Foto ! 
 
Herken de foto 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 be-
kend gemaakt. (d.m.v. loting)  
Stuur de oplossing in (straat , 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 vorige Winnaar was: Ik heb mij vergist in de post van Oktober was 
toch een winnaar, en twee inzendingen, helaas had Sharissa geen telefoon nr of 
adres achtergelaten de winnaar is mevr. Hilly Bakker-Boerman . 

De uitslag was :  Tulpstraat                                           

Van Harte Gefeliciteerd. 
 
 
Er zijn 2 inzendingen voor de fotopuzzel van November? 
Er was weliswaar geen foto op de voorpagina. 
Maar het logo van de Wijkcommissie deed waarschijnlijk anders vermoeden! 

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

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



       

           Ondernemen in De Laares 

Leven in de Laares is ook ondernemen in de Laares. Met name in het verleden waren veel ondernemers in 
de wijk gevestigd. Slechts een enkele is daar nog van over: Reekers Tweewielers, ooit Reekers Rijwielen 
De Laaresch. Reekers Rijwielen De Laaresch is begonnen in de Leliestraat, op de hoek met de Rozenstraat, 
daar waar nu het Aldenkampplantsoen is. Aan de overkant zat slagerij Voogdsgeerd, aan de achterkant 
heide: een nog nauwelijks bebouwde Laaresch. Dit bedrijf heeft het allemaal meegemaakt: de opbouw van 
de Laares, de jaren waarin vele ondernemers in de wijk gevestigd waren en de herstructurering van de 
wijk sinds het begin van deze eeuw. Opa Reekers was begonnen met een garage: verkoop en reparaties 
van automobielen. Als één van de weinige in de wijde omgeving. Ook nu bevindt de klantenkring zich in 
een ruime straal rondom de zaak die tegenwoordig in de Minkmaatstraat zit. Klanten komen uiteraard uit 
de wijk zelf, maar ook uit Losser, Haaksbergen en zelfs Oost-Europa. De laatste is vooral een markt voor 
tweedehands fietsen. 

Door de jaren heen is het altijd een stabiel bedrijf geweest zonder grote uitspattingen of expansiedrift. Een 
aantal momenten zijn van invloed geweest op hoe het bedrijf nu is. Het eerste was de Tweede Wereldoor-
log. In die periode heeft de Duitse bezetter zich de handelsvoorraad toegeëigend. Een enorme schadepost 
waar geen vergoeding voor bestond. Aan het einde van de oorlog is de zaak nog een tijdje een coördina-
tiepunt voor de Canadezen, waarbij de soldaten voor in de winkel sliepen. In die periode is het bedrijf 
overgestapt van automobielen op brommers. Jarenlangs werden brommers verhandeld en gerepareerd. In 
de zaak staat een nostalgische Mobylette uit 1965 die nog aan deze periode herinnert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast brommers hebben ook fietsen intrede gedaan in de handel van de familie Reekers. Het laatste werd 
alsmaar meer en sinds de jaren '90 is men volledig overgestapt op de fietsen. Maar ook dat is tegenwoor-
dig steeds meer gemotoriseerd: zo'n 70% van de verkochte fietsen is elektrisch ondersteund. Net als bij 
een garage bestaan reparatiewerkzaamheden tegenwoordig uit het uitlezen van de apparatuur. 

Een recente markering in de tijd is de verhuizing naar de Minkmaatstraat. In 2005 zijn ze uitgekocht op de 
oude locatie. ‘De periode voor de verhuizing was het toch wel afzien,’ vertelt Dick Reekers junior. ‘De wijk 
verpauperde. Daar waar iemand verhuisde kwam er geen nieuwe bewoner voor in de plaats.’ Rondom de 
winkel stonden steeds meer 

dichtgeplankte huizen. Hun eigen pand werd op een gegeven moment voorzien van betonnen tralies tegen 
inbraak: geen prettige aanblik. Ze kregen de kans de grond van aannemersbedrijf Punte aan de Minkmaat-
straat te kopen, een mooie locatie vlakbij. Met de opening van de winkel op deze locatie is die lastige peri-
ode afgesloten. 



 

De familie Reekers is in staat om op een bijzondere wijze de zaak goed 
draaiend te houden. Er wordt geen planning gemaakt. Onderhoud wordt ad 
hoc gedaan. Een fiets die ’s ochtends voor onderhoud wordt afgeleverd kan 
doorgaans ’s middags weer worden opgehaald. ‘Er is altijd wel werk!’ aldus 
medewerker Matthijs Hesselink. ‘Als het erg druk is, beginnen we gewoon 
wat eerder.’ Dick Reekers jr. geeft daarop aan dat hij dan liever wat vroeger 
begint zodat het werk op tijd af is als de klant terugkomt. Ze zijn zich be-
wust dat service belangrijk is. Dat je als je een potentiële klant wat gunt, de-
ze graag terugkomt. 

Kenmerkend aan de familie Reekers is dat het niet alleen om (brom)fietsen 
draait. Ook voetbal is erg belangrijk. Dick Reekers senior was naast zijn werk 
het bedrijf ook werkzaam als semi-prof. Van 1958 tot 1966 voetbalde hij bij 
Heracles in Almelo. Dit voetbaltalent droeg hij ook over op zijn zoons. Dick 
junior, nu eigenaar van de winkel, bezat weliswaar talent, maar miste de 
topsportmentaliteit die nodig was om echt door te breken. Broer Rob Ree-
kers wist het wel te redden als prof-voetballer. In 1986 begon zijn carrière in 
Schöppingen. Als snel kwam hij in dienst van Vfl Bochum en vervolgens 

Gütersloh. Zelfs heeft hij een aantal interlands voor het Nederlands elftal gespeeld. Na zijn periode als 
voetballer is Rob Reekers vervolgens langs de lijn komen te staan als (assistent-)trainer. De prof-carrière 
van Rob is de start van een bijzondere traditie: Binnen in de zaak van Reekers staan verrassend veel stoe-
len opgestapeld. Deze zijn nodig op de maandagmorgen. Zo vanaf een uur of 10 druppelen de eerste 
mannen binnen. Terwijl de fietsenmakers stug doorgaan met het werken aan de fietsen, komen achterin 
de winkel een stuk of 18 mannen bij elkaar. Met elkaar bespreken ze het voetbal van het weekend ervoor. 
In een wat kleinere setting vindt ook op zaterdagen een bespreking plaats. De samenstelling van het selec-
te clubje is heel divers; in leeftijd en dagelijkse bezigheid. De meesten zijn bijvoorbeeld gepensioneerd en 
beschikken over de vrije tijd om bij het voetbalgesprek aan te schuiven. Toen RTV Oost met draaiende ca-
mera binnen kwam om verslag te doen van deze unieke traditie, werd niet iedereen even vrolijk. Een enke-
le deelnemer had wat uit te leggen aan zijn werkgever…. 

Het bedrijf van de familie Reekers is als je binnenkomt te kenmerken als een ‘normale’ fietsenmaker, geen 
gedoe, niks ingewikkelds. Dat maakt het bedrijf bijzonder. Het lijkt dat de afleiding door het voetbal op 
hoog niveau door de heren Reekers er juist voor heeft gezorgd dat hun aandacht niet is afgeleid. Het heeft 
ervoor gezorgd dat er gewoonweg geen tijd was voor allerlei complexe ontwikkelingen en strategieën. Op 
nuchtere wijze hebben ze richting gegeven aan de bedrijfsvoering. Resultaat is een bijzondere gewone fiet-
senmaker, met oog voor ‘het tevreden zijn met de bestaande situatie’ en besef dat aanpassingen nodig zijn 
om als gezond bedrijf te kunnen voortbestaan. 

Dorine Wensink 

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

Open e-mail aan de wijkagent. 
Geachte wijkagent mevr. Bekkenutte 
  
Hierbij stuur ik u een mail vanwege overlast in onze straat de Tulpstraat 
Zoals u weet is deze straat een 30 kilometerzone en is al wel meerdere keren door uw collega,s onder de tunnel bij 
het flat tegen over de school gecontroleerd maar mijn conclusie is dat we met een straat hebben te maken waar men 
denkt 50 kilmeter per uur te rijden en ook wordt deze straat gebruikt in twee richting verkeer ik constateer dan ook 
dat de Meidoornstraat ook gebruik gemaakt wordt in 2 richting verkeer zowel naar tulpstraat en  ook is de Meidoorn-
straat eenrichting verkeer veel worden deze straten gebruikt door de DHL en meerdere bedrijven dat ze maar denken 
wij mogen overal rijden ik vindt dan ook dat we moeten pleiten dat we een 30 zone gebied zijn en we te maken heb-
ben in onze straat met een kleuterschool en een basisschool waar kinderen veel in de straat lopen en oversteken ik 
hoop dan ook dat u deze mail in behandeling kunt nemen 
 
Een bewoner van de Tulpstraat. (Naam afzender bekend bij redactie) 



 
 



 

Inzameling van herfstbladeren in uw wijk. 

Net als vorig jaar ruimt de gemeente in twee rondes de herfstbladeren op in uw wijk. De eerste ronde in 
november of december en de tweede ronde begin 2017. De gemeente plaatst informatieborden voor de 
ophaalronde in uw wijk, zodat u weet in welke week u het blad in uw wijk kwijt kunt. Hieronder leest u 
meer over de aanpak van de gemeente en wat u zelf kunt doen met het blad in uw buurt. 

Tijdens de bladvalperiode verzamelt de gemeente het gevallen blad op daarvoor geschikte plekken in uw 
wijk. Op het moment dat het meeste blad van de bomen is gevallen wordt vervolgens het verzamelde blad 
machinaal opgehaald. De gemeente maakt daarbij vanaf dit jaar dus gebruik van informatieborden met de 
tekst “Deze week ruimen wij het blad bij u in de wijk”. De borden worden aan het begin van uw wijk ge-
plaatst op hoofdwegen. Dit zodat u beter weet in welke week in uw wijk het blad wordt opgehaald. 

Het ophalen van het blad gebeurt ook dit jaar dus weer in twee rondes. In het najaar vindt de grootste 
ronde plaats. Begin 2017 vindt de tweede ronde plaats, waarin het dan nog achtergebleven blad wordt 
verzameld en opgehaald. De gemeente probeert daarbij de overlast en onveiligheid door vallende bladeren 
zoveel mogelijk te beperken Bij het opruimen van blad ligt de prioriteit bij de verkeersveiligheid. Hoofdwe-
gen en hoofdfietspaden worden dus als eerste bladvrij gemaakt. 

Wat u zelf kunt doen met uw verzamelde bladeren 

In de week dat het blad in uw wijk wordt opgehaald mag u bladeren op de verzamelplaatsen (plekken 
waar u ziet dat de gemeente zelf het verzamelde blad neerlegt) of op de grasstrook neerleggen. Dat mag 
voor zowel bladeren uit uw eigen tuin (als de groene container vol zit of er geen mogelijkheid is voor een 
composthoop) als voor bladeren die u verzamelt bij bijvoorbeeld het zelf bladvrij maken van uw straat. Let 
daarbij in elk geval op de volgende aandachtspunten: 

* Maak niet te hoge bladhopen; 

* Bewaar wat afstand tot eventuele bomen; 

* Zorg dat er geen takken bij het blad zitten; 

Want dan kan de gemeente het blad niet goed ophalen. 

Houd daarnaast ook rekening met het volgende: 

* Bladeren worden niet meer opgehaald als u deze na de ophaalweek op verzamelplekken of het gras 
neerlegt. 

* Er worden net als vorig jaar geen bladkorven meer geplaatst. 

In alle gevallen blijft de veiligheid van de openbare ruimte belangrijk. De gemeente neemt bij onveilige si-
tuaties maatregelen. Daarom vraagt de gemeente u om onveilige situaties, zoals door bladeren van bomen, 
te melden via de gemeentelijke website. 

Meer informatie 

* Alle informatie over de veranderingen in de openbare ruimte, zoals over de aanpak rond de inzameling 
van herfstbladeren, vindt u op: www.enschede.nl/veranderingenopenbareruimte; 

* Wilt u zelf uw buurt mooier maken of bijvoorbeeld zelf het blad opruimen in uw straat. Dat kan natuurlijk 
ook. Kijk dan voor meer informatie op: http://www.jijmaaktdebuurt.nl/samenonderhouden. 

 



 
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, Christine v.d.Ven, Marco Kollen, Danielle 
Oostewaal en Natasja Verschoor. 
 
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 
Leger des Heils. Leliestraat dienstdoende medewerker/ster (bij klachten of vragen)  480 77 20 
 
Spoedeisende Hulp                                                                                             112 
Wijkagent                                          Tessa Bekkenutte                        tessa.bekkenutte @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 
 
 
 
 



 
Kaatje verheugt zich op Kerst 
 
 
Nog even en het is Kerst. De voorbereidingen zijn in volle gang naar aan-
loop van deze 2 feestdagen. De dagen worden korter, het wordt kouder, in 
bijna elk huishouden staat een kerstboom met lampjes en in de straten 
hebben mensen hun tuin versierd met verlichting. Kaatje zoekt de warmte 
op tijdens de korte dagen, alleen, met het gezin of zomaar op straat.  
 
In de aanloop naar Kerst ontstaat er bij mij een gevoel van verbinding en 
verbondenheid. Ik zoek mensen op waarmee ik me, door ervaring, verbon-
den voel en ik zoek onbevangen verbinding met de onbekende mens. Kerst 
kan voor mij op die manier een moment van aandacht zijn met vragen als: 
hoe gaat het met je? Hoe denk jij gebeurtenissen in de wereld? Wat wil je 
doen om te worden wie je graag wilt zijn? Wat zou je kunnen doen om je 
wensen uit te laten komen? Vragen die voor mij nodig blijven om aan mezelf 
te stellen en al vragend oprecht te luisteren naar de ander.  
 
Kerst is voor mij een moment van samenzijn, een moment net iets langer 
stilstaan bij mijn gedachten en de gedachten van de ander. En soms ont-
staat er iets onverwachts, waar ik tot aan de Pasen mee kan doen .  Ik 
verheug me erop! 
 
Kaatje 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
FILM en DEBAT 
 
WIT is ook een KLEUR met SUNNY BERGMAN 
 
8 december 2016, 19.30-21.30 uur, inloop 19.00 
Bij Art.1 Overijssel, Oldenzaalsestraat 3, Enschede 
(Gebouw Human Capital Business Centre) 
 
Racisme beheerst dit jaar het maatschappelijke debat. In haar nieuwste 
documentaire ontrafelt Sunny Bergman op gewaagde wijze waarom zo veel 
witte mensen boos, verongelijkt of ongemakkelijk reageren nu de 
vanzelfsprekendheid van de dominantie witte blik steeds meer ter discussie 
komt te staan. Hierbij richt Bergman de blik ook op zichzelf en de witte ‘elite’, 
de groep hoger opgeleiden die het morele gelijk aan hun zijde denken te 
hebben. Hoe problematisch is wit zijn? 
U ziet de exclusieve voorpremière van Sunny Bergman. Daarna gaat u met haar 
en met de zaal in debat. 
 
Voorzitter: Secil Arda, Debat aan de Markt 
 
U bent van harte welkom! Entree is gratis. 
 
www.debataandemarkt.nl 
www.artikel1overijssel.nl 
i.s.m. Artikel 1 Overijssel, Antidiscriminatiebureau. 
 
 
 



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! 
  

 

 

 



 


