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Woord van de voorzitter
Helaas leven we nog steeds in bijzondere tijden. Hierdoor kunnen we met
de huidige COVID-19 maatregelen als wijkcommissie nog steeds geen
activiteiten organiseren. Echter, we zitten niet stil als wijkcommissie.
We hebben als dagelijks bestuur
vorige maand een kennismakingsgesprek gehad met onze nieuwe
wijkregisseur en een aantal onderwerpen met hem besproken die we
snel willen oppakken. We hebben
onder andere gesproken over het
vergroenen van de wijk en verkeersveiligheid. Ook hebben we het
probleem met betrekking tot overlast van huisdier uitwerpselen
besproken.
We hebben gevraagd om op korte
termijn met een verkeerskundige
aan tafel (digitaal of fysiek) te kunnen zitten om de overlast die in de
wijk ervaren wordt met hem door te
nemen. Hierbij willen we bespreken
wat eventuele oplossingen zijn en
of deze te combineren vallen met
het vergroenen van de wijk. De uitkomsten hiervan leggen we uiteraard aan jullie voor in een openbare
vergadering. Voor dit gesprek willen
we graag gebruik maken van inbreng vanuit de wijk. Ik wil jullie dan
ook vragen ideeën, ervaren overlast
of andere zaken ten aanzien van de
verkeersveiligheid en/of vergroenen
van de wijk bij ons te melden.

Denk je mee?
Over de toekomst
van onze wijk
Samen maken
wij de wijk!

Ook bekijken we hoe de overlast
van huisdier uitwerpselen in de wijk
kunnen aanpakken. Bijvoorbeeld
door meer afvalbakken te laten
plaatsen op de plekken waar deze
worden uitgelaten. Ook de mogelijkheid tot een honden uitlaatplek
willen we onderzoeken. Echter ligt
hier ook een grote verantwoordelijkheid bij de huisdier eigenaren
zelf. We kunnen meer vuilnisbakken
laten plaatsen maar deze vullen
zich niet vanzelf.
Daarnaast zijn we in overleg met de
gemeente of de speeltuin in het
Aldenkamp plantsoen kunnen
voorzien van hekwerk waarbinnen
gespeeld kan worden en ook op
die manier de speeltuin schoon en
veilig te houden.
Dit jaar hopen we weer een
zomerfestival te kunnen organiseren. Meer informatie hierover volgt
via de wijkkrant en sociale media.
Wil je hier een bijdrage aan willen
leveren laat het ons dan weten.
Ik wil jullie vragen jullie ideeën of
zorgen ten aanzien van de wijk met
ons te delen. We zijn er voor en
namens jullie maar alleen samen
maken wij de wijk.

Ondernemen in een pandemie
Bericht van Memento Uitvaartzorg
“Wij zijn een toegankelijke uitvaartonderneming met persoonlijke
aandacht”. In 2017 heeft Nelleke
het roer omgegooid. Ze had een
financiële functie bij een bank, maar
de behoefte was groot om van betekenis te zijn voor mensen in rouw.
Iedereen verdient immers een mooi
en waardig afscheid. “Ik ben een
echte regelmiep en zie snel wat er
nodig is in de families die we begeleiden”. André is, naast zijn baan bij
de Gemeente Haaksbergen, vooral
betrokken achter de schermen en
springt bij als het erg druk is.
Snel schakelen
Sinds het uitbreken van Corona
vorig jaar is er veel veranderd in de
uitvaartbranche. Eigenlijk hadden
we geen idee dat het zo zou gaan
lopen. Hoe kun je nog op een persoonlijke manier afscheid nemen?
Ieder mens is uniek en bij iedere
uitvaart hebben we gekeken naar
wat er nog wel mogelijk was binnen
de regels. En dan komt het aan op je
creativiteit! Zo hebben we bijvoorbeeld bij begrafenissen statafels en
verpakte lunchpakketjes meegenomen. Op deze manier was er na
afloop toch nog even gelegenheid
om bij elkaar te zijn. We hebben ook
fijne contacten met een bedrijf dat
livestreams kan verzorgen. Zo kunnen begrafenissen live mee worden
beleefd. Daarnaast zijn de meeste
crematoria en kerken uitgerust
met livestreamfaciliteiten. Via onze
website is een digitale condoleance mogelijk. Op deze manier kan
iedereen toch zijn/haar medeleven
ergens kwijt en put de familie daar
weer troost uit.
De uitvaarten worden op dit moment als intiem ervaren. En ik denk
dat het ook iets is wat wel blijft als
de regels weer versoepeld worden.
Soms is er ook wel onbegrip vanuit de families. Anderhalve meter
afstand, maximaal aantal genodigden, mondkapjes, geen handen
schudden en knuffels geven en dat
heb je juist zo nodig op die momen-

fotografie: Jacqueline van Osenbruggen

ten. Handhaven doen we niet, we
zijn geen politieagenten. We leggen
uit wat de regels zijn en maken het
mogelijk om je eraan te kunnen
houden. Ook zorgen we voor desinfectiemiddelen en hebben we extra
mondkapjes bij ons als iemand het
vergeten is. En ja, er zijn altijd wel
mensen die zich niet aan de regels
willen houden. We verzoeken hen
vriendelijk om dit wel te doen en
dan is het uiteindelijk ieders eigen
verantwoordelijkheid.
Persoonlijke aandacht voorop
Ondanks de 1,5 meter regel gaan
wij altijd naar de families toe.
Daarnaast gaat bij overlijden onze
eerste zorg altijd uit naar de verzorging en het kleden van de overledene. De verzorging kan uiteraard
niet op afstand. We houden ons
aan de afspraken. Soms is dat wel
lastig, want niet iedereen kan dan
bijvoorbeeld bij het regelgesprek
zijn omdat de woonkamer te klein
is om anderhalve meter afstand te
houden. Vaak worden dan digitale
verbindingen gelegd of verdelen we
de taken.
Nauw betrokken
Een van de moeilijkste momenten
die we hebben beleefd is nog niet
zo lang geleden. Van een echtpaar
overleed eerst de man en een paar
uur later de vrouw aan corona. De
enige dochter is kort daarna op de
IC beland met corona en werd daar
in slaap gehouden. Ze kon daarom
de uitvaart van haar ouders niet
regelen en ook niet (digitaal) meemaken. De meneer en mevrouw zijn
beide op dezelfde dag gecremeerd,

zonder dat hun dochter aanwezig
was. Wel konden twee kleindochters aanwezig zijn. We geven dan
nog meer aandacht aan het proces
van afscheid nemen. We denken
mee hoe we er toch een persoonlijk
geheel van kunnen maken. Daarnaast denken we aan de dochter die
straks wakker wordt met de mededeling dat je ouders al gecremeerd
zijn. Voor haar hebben we een
uitgebreide fotoreportage gemaakt.
Inmiddels is zij aan het revalideren,
maar ze heeft nog een lange weg te
gaan. We hebben een mooi album
laten maken waar ze, als ze eraan
toe is, alles kan zien van de dag
van de uitvaart. Erg waardevol. Dat
raakt ons zeker, zo’n uitvaart met
twee personen tegelijk.
De toekomst
Hoelang dit allemaal nog gaat duren
weet natuurlijk niemand, wij kijken wel vooruit en hopen dat het
straks weer mogelijk is om elkaar
te omhelzen en elkaar de handen te
schudden uit respect en medeleven.
Tot die tijd gaan we door met ons
waardevolle werk om mensen te
begeleiden op zo’n verdrietig moment. Memento Uitvaartzorg heeft
ook een facebook pagina. Daar delen we ook ervaringen en laten we
zien wat er allemaal wel mogelijk
is. We zouden het leuk vinden als je
ons daar ook volgt. Heb je vragen?
Of behoefte om even door te kletsen over dit onderwerp? Schroom
niet en neem contact op.
- Nelleke en André Groenink

Berichten uit de wijk
#TOP 4
Ergenissen in
Enschede

!

ROMMEL OP STRAAT
De kerstdagen waren nog maar
net voorbij of de eerste kerstboom
lag al weer op straat. Even in de
achtertuin bewaren totdat de
gemeente ze op maandag 11
januari komt ophalen, is er niet
meer bij. En als er één ligt komen
er vanzelf meer. Maandag 4 januari
lagen er al 3.

#1 Snelheid verkeer
#2 Hondenpoep
#3 Rommel op straat
#4 Parkeerproblemen
Bron: opendata.cbs.n

Op die zelfde dag vond iemand het
kennelijk ook nodig om zijn
auto-asbak op straat te legen.
Hij/zij heeft z’n goed best gedaan,

Liefde voor uw buurt & hond is ook...
de poep opruimen.
Beste buurtbewoners,
Wij zijn twee nichtjes/vriendinnen en wonen allebei met ons jonge gezin met
veel plezier in de mooie wijk Laares.
Regelmatig gaan we met onze kindjes spelen in de wijk. Helaas is hierbij
één hele grote irritatie. Namelijk de hondenpoep. Even naar de speeltuin,
een rondje met de driewieler of zelfs met de sneeuwpret. Elke keer is er
sprake van overlast van hondenpoep. Het is niet normaal dat er letterlijk
naast de glijbaan een hondendrol ligt of dat na een rondje wandelen (alleen
op de stoep) schoenen, de driewieler of kinderwagen met de tuinslang
schoongespoeld moet worden. Ook vlak voor onze woningen (pal voor
de voordeur!) ligt regelmatig poep. Je kindje in de auto helpen en ja hoor,
wederom in de poep gestapt. U snapt vast dat dit alles uiterst vervelend is.
Het doet afbreuk aan onze prachtige wijk en geeft een gevoel van disrespect
naar medebewoners van de wijk.
Overigens zijn wij dol op honden en beseffen wij dat er genoeg mensen zijn
die wel de poep opruimen. Voor degenen die dat dat niet doen, ruim het
alstublieft op! Daarnaast speelt wellicht bij hondenbezitters ook frustratie.
Er zijn geen specifieke hondenuitlaatplekken en het aantal prullenbakken om
evt. hondenpoepzakjes in te gooien zijn zeer beperkt.
We hopen dan ook dat het wijkbestuur met dit probleem aan de slag gaat.
Laten we samen denken in oplossingen en samen de wijk mooi en schoon
houden.
Met vriendelijke groeten,
Johanneke en Marleen

want er lag een hele berg peuken op
de parkeerplaats aan de
Kamillestraat. Wie is het geweest,
weet ik niet, wijkbewoner of
bezoek?

Laten we met z’n allen er voor
zorgen dat de wijk schoon blijft en
gooi die sigarettenpeuken gewoon
thuis in de afvalbak en gooi de
kerstboom volgend jaar pas op
straat als ze opgehaald worden!
Met vriendelijke groet,
Arend den Breeijen

#4

Beter een
goede buur…
#1. Weet wie naast je woont,
stap op ze af en maak een
praatje.
#2. Spreek problemen uit!
Slechts de helft van de mensen
die last hebben van de buren,
praat daar met hen over. In
eenderde van de gevallen lost
praten het probleem op.
#3. Help elkaar Bijna alle
burenrelaties zijn gebaseerd op
dienst en wederdienst.
In noodgevallen zijn de buren
altijd dichtbij. Er kan altijd een
moment zijn waarop je de
buren nodig hebt, of waarop
je de buren uit de brand kunt
helpen.

#

#4. Toon belangstelling Je
hoeft met de buren niet per se
door één deur te kunnen, maar
wel door één straat.
Bron: psychologiemagazine.nl

Ondernemen in een pandemie
Bericht van Reekers tweewielers
Een fietsenzaak waar service, garantie en klanttevredenheid het
allerbelangrijkst zijn. Dit familiebedrijf repareert al fietsen sinds 1924.
Opa is begonnen
in het kleine
schuurtje, het
bedrijf is uitgegroeid tot een
professionele
fietsenwinkel met grote werkplaats.
Het pand aan de Leliestraat werd
te klein en zijn we in 2005 verhuisd
naar onze huidige plek aan de Minkmaatstraat. Aan de Leliestraat
werkte ik samen met mijn vader en
moeder. Helaas is hij in december
2017 overleden. Inmiddels hebben we 2 werknemers fulltime in
dienst naast mij en mijn vrouw. In
2024 bestaan we 100 jaar, wat een
mijlpaal!
Pandemie
Ik denk dat niemand had verwacht
dat Corona zo’n impact zou hebben
op de wereld. In het begin van
de pandemie hebben we het erg
rustig gehad, ik denk dat iedereen
afwachtte wat er ging gebeuren.
Daarna hebben we het alleen
maar drukker gekregen. De Corona

heeft ons tot nu toe alleen maar
meer werk gebracht. Daar zijn wij
natuurlijk wel blij mee.
Veranderingen
Momenteel merk je wel dat
onderdelen en fietsen moeilijker te
leveren zijn. Soms zijn er levertijden
van wel een half jaar, of nog langer.
De kosten worden hierdoor ook
hoger, met name van onderdelen
en fietsen. Hopelijk wordt alles
snel weer enigszins normaal. Maar
vooral dat iedereen gezond blijft.
Dat bereik je natuurlijk ook door
meer beweging en lekker buiten
zijn, bijv. op de fiets. (ha,ha).
Aanpassingen
Wij hebben in de winkel en de
werkplaats wat aanpassingen
moeten verrichten conform de
richtlijnen van het RIVM. Dus we
hebben nu tijdens de volledige
Lockdown de fietsen afgezet met
lint, men mag immers geen fietsen
verkopen in de winkel. Uiteraard
kunnen we dit wel via mail of
telefonisch doen. Wij brengen dan
de fiets langs om te kijken of dit het
juiste model en hoogte is.
Natuurlijk hebben we naast
de aanpassingen ook de

handendesinfectans en de borden
van 1,5 meter staan. Mondkapjes
dragen we gedurende de hele dag.
Ik merk wel dat iedereen zich er wel
aan houdt.
Toekomst
Ik hoop dat alles wel weer normaal
wordt in de toekomst maar dat
het nog wel even kan duren. De
verwachting is dat de fiets wel
goed blijft verkopen, vooral omdat
men ook nog niet echt op vakantie
naar het buitenland kan. Maar
de levertijden zou wel eens een
probleem kunnen worden.
We zullen zien wat de toekomst
brengt. De klant is bij ons in ieder
geval altijd welkom en zal zo goed
mogelijk geholpen worden.
-Dick Reekers

Kaatje ervaart

De kracht van verwondering
Wat was de wereld mooi, hè, toen
alles bedekt was met een dikke
laag sneeuw? Het leek alsof het
akelige virus Kaatje een moment
minder in de greep had. Alsof ze
weer helemaal terugging in haar
kindertijd. Wandelen, sleeën, spelen
in de sneeuw, wat heeft ze genoten!
Elizabeth Gilbert, een Amerikaanse
schrijver, gaf laatst een online
workshop met als thema: Durf
creatief te zijn. Creativiteit begint
bij verwondering over wat je in
alledaagse dingen kunt zien. Kaatje
vraagt zich af waar zij zich over
verwondert.

Kaatje verwondert zich; als de
magnolia weer bloeit na de winter,
als de eerste zonnestralen weer
schaduwbeelden in huis geven, als
ze wandelt en een nieuw paadje
ontdekt of een onverwachte leuke
ontmoeting had. Verwondering,
zomaar vanuit het alledaagse,
dat geeft Kaatje kracht in deze
tijd. Vanuit de verwondering ziet
ze nieuwe verbindingen die haar
creativiteit aanspreken. Creativiteit
die in de tussenruimte van het
alledaagse kan ontstaan.

Kaatje schudt de kussens van haar
brein op, zoals Ap Dijksterhuis
schrijft en ervaart de kracht van de
verwondering. Wat een geluk!

Kaatje
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Kapsalon Maureen

Laaressingel 195

Enschede

Maureen Eggert

KOOP LOKAAL
STEUN ONZE STAD

Ondernemen in een pandemie
Bericht van Kapsalon Maureen
We zijn begonnen in 1994 aan de
Leliestraat, ik heb daar 9 jaar
gezeten met mijn Salon en toen
moest ik verhuizen. Een groot deel
van de Laares werd gesloopt voor
nieuwbouw. Gelukkig konden we
verhuizen naar de Laaressingel.
Waar we een prachtige salon hebben opgebouwd.

we weer open mogen dan loopt
het storm, net als bij de eerste golf.
Maar met onze ervaring (27 jaar
inmidels) kunnen we het zeker aan.
Als iedereen maar een beetje geduld heeft, we kunnen niet alles in
één week inhalen. Het is wel heftig
hoor, van bijna niets doen in één
keer naar 100/150% pfff.

De Pandemie
In het begin van de pandemie had ik
zeker niet gedacht dat het zo lang
zou gaan duren. We waren opgelucht toen we voor de eerste keer
dicht moesten. Niemand wist wat
er precies ging gebeuren. Je werd
een beetje angstig net als de klanten, bang om elkaar te besmetten.

Veranderingen
De veranderingen moeten we
allemaal maar afwachten.
Niemand weet hoe het verder verloopt en hoe de toekomst eruit ziet.
Ik hoop dat het weer wordt zoals
vroeger, wie had dit ooit gedacht.
Voor veel mensen wordt het niet
meer zo als vroeger, die
iemand verloren heeft
aan Corona.

Aanpassingen
Samen met mijn stagaire Milou
werken we in de salon. Voor ons
was het geen probleem om de 1,5
meter richtlijnen toe te passen, er is
ruimte genoeg.

Toekomst
Ik hoop nog lang door te gaan met
mijn hobby, werken in mijn mooie
Kapsalon Maureen! Ook weer
proberen om een spaarpotje op te
bouwen voor de toekomst.
Want de staatssteun die ze beloven
die heb ik nog niet gezien, éénmalig
€ 1500,- samen. De regeltjes zijn zo
gemaakt, dat de kleine ondernemer
er zo goed als geen recht op heeft.
Mijn vriend zijn zaak is ook gesloten, maar de rekeningen moeten
wel betaald worden zowel zakelijk
als privé. Dus van ons spaargeld
blijft er niet veel van over.
-Maureen

Contact
Met vaste klanten hebben we contact via telefoon, Facebook, appen.
Maar natuurlijk niet met allemaal.
De meeste klanten wachten wel,
we hebben een hoge gunfactor. Als

Moestuin De Lelie zoekt vrijwilligers
Het nieuwe seizoen gaat van start en we kunnen jouw hulp goed gebruiken. Je kan ons helpen met het bewerken
van de grond, groente verbouwen en bloemen kweken. Of help je ons mee met het onderhouden van de moestuin,
onkruid wieden en in droge periodes water te geven. Wij verkopen onze gewassen vanaf ongeveer mei op zaterdags
van 11.00 tot 13.00 uur. Lijkt het jou leuk om dit samen met ons te gaan doen?
Stuur een bericht naar: Wijkkrantlaares@hotmail.com dan nemen wij contact met je op.
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Moestuerins! De Lelie
Zoekt vrijwillig

Serie ‘De Laares Toen’

(eind jaren 50)

24. Winterkou (2.)

De winterkou was in de jaren 50 duidelijk voelbaar. In De Laares zowel binnen als buiten. Buiten waren de
weersomstandigheden toen bijna vergelijkbaar met die in ons tweede februari-weekend van 2021.
Bijna, want allereerst begon het echte winterweer eind jaren 50 al vele weken eerder.
Bovendien was het derde februari-weekend toen nog verre van lente-achtig!
VOLOP SNEEUW EN IJS
De winters waren niet alleen lang,
maar bijna altijd ook standaardstreng. Dat betekende: bittere
kou en vaak ook flinke sneeuwval,
waardoor bijvoorbeeld de melkboer
zich slechts met veel moeite een
weg kon banen langs zijn dagelijkse klanten in de wijk.En was de
sneeuw eenmaal platgereden en/of
deels weggesmolten? Dan werd het
al snel spiegelglad op straat. Helemaal als het vervolgens ook nog
eens ging ijzelen. Regelmatig kwam
het ‘s winters dan ook voor, dat er
op het schoolplein van de Laaresschool kon worden geschaatst.
Soms zelfs gewoon op straat!
SCHAATSEN LEERDE JE IN HET
FLORAPARK
Over schaatsen in De Laares gesproken: kinderen die de schaatskunst nog niet meester waren,
oefenden meestal eerst in het
Florapark. Want ongeveer daar
waar tegenwoordig speel- en klimtoestellen staan in het Florapark,
lag toen nog een bescheiden vijver.
En het ijs op die toenmalige vijver
leende zich prima om de jongste
wijkbewoners te leren schaatsen. Vaak op geelkleurige houten
schaatsen nog, met behulp van
oranje-blauwe banden stevig om
hun schoenen gestrikt. En hadden
deze kleinste ‘krabbelaars’ eenmaal
de slag te pakken? Dan begon een

eindje verderop aan de Floraparkstraat het ECHTE schaatsen! Op
het ijs van de veel grotere vijver van
Roberskom.
ROBERSKOM, MÉÉR DAN EEN
SCHAATSVIJVER!
Roberskom aan de Floraparkstraat
was aanzienlijk groter dan de
schaatsvijver in het Florapark. Maar
dat niet alleen. Deze vijver, volgens
ingewijden vroeger ontstaan door
kleiwinning voor een nabijgelegen steenfabriek, lag bovendien
een heel stuk dieper. Dus konden
kinderen daar met hun sleetjes naar
hartelust de besneeuwde ‘heuvels’
af suizen, richting het ijs.
En dreigde het te druk te worden
op Roberskom? Dan waren er voor
de schaatsliefhebbers in De Laares
altijd nog enkele uitwijkmogelijkheden. Zoals het ijs op het ‘kleigat’ van de vroegere steenfabriek

Smulders, vlak voor – toen nog Vliegbasis Twenthe. Of dichterbij: de
vijver bij de villa van textielfamilie
Jannink, in die jaren voor iedereen
makkelijk bereikbaar via Oldenzaalsestraat nr.500. In deze imposante
villa op Landgoed het Stokhorst
houdt tegenwoordig de duurzame
investeringsmaatschappij Infestos
kantoor.
EN ‘S AVONDS? NAAR HET VAN
HEEKPARK!
Schaatsliefhebbers uit De Laares
vermaakten zich eind jaren 50 dus
opperbest buiten de wijk, onder
meer op de vijvers aan de andere
kant van de Laaressingel. Overdag
in ieder geval. Maar ‘s avonds werd
het daar op het ijs al snel donker.
Dus wat deden veel jonge wijkbewoners, zodra hun hormonen zich
voor het eerst stevig gingen roeren?
Zij fietsten ‘s avonds massaal naar
de ondergespoten tennisbanen in
het G.J. Van Heekpark. Want daar
vond je de leukste meisjes/jongens!
Bovendien was er prima verlichting, er was muziek, én er was het
nodige warms te eten en te drinken!
Kortom, het was er zó gezellig dat
het schaatsen daar voor de jeugd
uit De Laares al vrij snel bijzaak
werd!
© 2021 Ad den Held

Groen in je buurt?
Zo doe je dat!

Doe inspiratie op om zelf aan de slag te gaan
Steeds meer mensen en organisaties steken de handen uit de mouwen
om hun directe woon- en leefomgeving te vergroenen. Dat is hard nodig!
Door de klimaatverandering en verstening loopt de biodiversiteit in steden
en dorpen hard achteruit. Ook wateroverlast en hitte-stress komen steeds
vaker voor.
Meer informatie hoe jij aan de slag kan gaan?
Bekijk de website groenbezig.nl

Ondernemen in een pandemie

Berichten Deters Hairstyling
Wij bestaan sinds 15 januari 1987
en altijd op dezelfde locatie, wij
werken met een team van zes
ervaren kappers, allen creatief en
nieuwsgierig naar het nieuwe.
Sinds 2013 is mijn dochter Nadine
ook bij ons komen werken, zij gaat
in de nabije toekomst de salon
overnemen.
De Pandemie
Wie had dit verwacht? Niemand
toch! Het is voor ons nog steeds
onwerkelijk.
Aanpassingen
De richtlijnen zijn redelijk op te
volgen, alleen de 1,5 meter lukt niet
altijd maar daar hebben we schermen voor om tussen de stoelen te
zetten. Handhaven hoeft gelukkig
niet. Soms wordt er gebeld of ze
met gezondheidsklachten wel mogen komen, Niet dus!

Verder gaat het wel vanzelf bijna
iedereen heeft respect voor elkaar.
Het contact met de klant verloopt
gelukkig zoals altijd.
Veranderingen
We hebben gelukkig geen
moeilijke keuzes hoeven maken,
alle werknemers kunnen gewoon bij
ons blijven. De moeilijkste keuzes
zoals de sluiting zijn helaas door
anderen genomen. Wij hebben voor
onze klanten de mogelijkheid om
producten of uitgroei pakketjes te
bestellen en dan komen wij deze in
overleg thuis bezorgen, de laatste
week kunnen ze het ook in overleg
afhalen bij de salon.
Wat de afspraken betreft, wij
werken al heel lang met een online
afsprakensysteem. Onze agenda
begint al mooi vol te lopen voor
begin maart. Wij denken dan wel
weer open te mogen. We hebben de
werkplanning helemaal klaar. Alles
met inachtneming van de Corona
regels natuurlijk.
Toekomst
We gaan er vanuit dat alles op den
duur wel weer normaal wordt. Wij
blijven heel positief voor de
toekomst, en kunnen niet wachten
om weer lekker bezig te zijn. En
vooral onze klanten weer te zien.
- Deters Hairstyling

INFORMATIE
BELANGRIJKE CONTACT
GEGEVENS DE LAARES

Gemeente Enschede
T 053 481 81 81
Meldingen openbare ruimte
T 053 481 76 00
Wijkbeheer
Laurens Ottenschot
l.ottenschot@enschede.nl
T 053 481 58 50
Ons Huis
T 053 484 89 00
Domijn
T 053 209 22 09
De Woonplaats
T 0900 96 78 (€0,10/min)
Instanties Leger des Heils
T 088 065 20 20
@legerdesheils.nl
Wijkagent
Tessa Bekkenutte
tessabekkenutte@politie.nl
T 0900 88 44
Meld Misdaad Anoniem
T 0900 70 00
Milieupolitie
T 481 58 58
Hondenoverlast
Jos Hassink
T 481 59 07

• AED Tiggelhof
Tulpstraat 40
• AED Leger des heils
Leliestraat 2
• AED Oosterpoort
Oosterstraat 2

Red een dier
T 144
Afvalwijzer
www.twentemilieu.nl

Meer bomen in Enschede
Project ‘Iedereen een Boom’

De subsidieregeling van de provincie Overijssel maakt het mogelijk. Wilt u meer bomen in uw wijk? Of samen
met uw buren een boom planten? U zorgt zo niet alleen voor meer groen maar ook voor meer verbondenheid in
uw buurt.
De provincie Overijssel stelt voor
kleinschalige aanplant van nieuwe
bomen geld beschikbaar vanuit
het project ‘Iedereen een Boom’.
50% van de kosten van het plantgoed, boompalen en boombanden
kan worden gesubsidieerd, tot
een maximum van € 1500,-. Het
moet wel gaan om de aanplant
van nieuwe bomen. De subsidieregeling geldt dus niet voor bomen
die geplant worden op plaatsen
waar bomen gekapt zijn of nog
worden gekapt. Wie komt in aanmerking voor de subsidieregeling?
De subsidieregeling is bedoeld voor

buurten of buurtschappen, bedrijven of (zorg)instellingen met een
stukje eigen grond of initiatief voor
boomaanplant. Ook particuliere
erven die meer aan biodiversiteit en
het aanplanten van bomen willen
doen, komen in aanmerking. U

kunt de subsidie aanvragen via de
website van de Provincie Overijssel. U vindt de voorwaarden en een
aanvraagformulier op de website
iedereeneenboom.nl

Kids!
Vind jij de weg uit het doolhof?

Verbind de punten!

Chrysantstraat 80 7531 KD Enschede

