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& van de Wijkcommissie
Ondanks dat een aantal
versoepelingen zijn doorgevoerd
kunnen we vanuit de wijkcommissie
helaas nog geen activiteiten
organiseren. We hopen dit natuurlijk
zo snel als mogelijk wel weer te
kunnen gaan doen. Desondanks
zitten we niet stil.
Vanuit de basisschool La Res
hebben we een bericht ontvangen
dat ze, op niet al te lange termijn,
het schoolplein aan willen pakken.
Omdat het schoolplein ook
natuurlijk een buurtplein is zijn we
als wijkcommissie benaderd om
in de ontwikkeling van de plannen
hiervoor te participeren. Dit gaan
wij dan ook zeker doen. De eerste
vergadering staat gepland op
19 mei. Omdat wij samen de buurt
maken wil ik jullie vragen om ideeën
die jullie hebben ten aanzien van
het buurt/schoolplein bij ons aan te
leveren. Graag voor maandag 17
mei bij ons per mail aanleveren
zodat wij de ideeën kunnen
bundelen.
Zoals jullie misschien hebben
gemerkt is de speeltuin aan het
Aldenkamp plantsoen door de
gemeente (en tussenkomst van de
commissaris verkeer en veiligheid
van de wijkcommissie) de kuil onder
schommel aangepakt. Wanneer er
meer zaken zijn in de wijk waarvan

jullie vinden dat deze aangepakt
moeten worden of verbetering
vereisen laat het het ons dan
weten. Daarnaast zijn we
met de Gemeente Enschede
bezig om samen te kijken naar
verkeersveiligheid in de wijk. We
willen dit waar mogelijk combineren
met vergroenen van de wijk.
Hierover hopen we jullie op korte
termijn verder te informeren.
Voor de meivakantie is door een
aantal buurtbewoners een mooi
initiatief ontplooid door een
kabouter zoektocht in de wijk te
organiseren. Dit zijn de posters die
jullie op verschillende plekken in de
buurt achter de ramen zien hangen.
Wanneer u ook een leuk idee heeft
voor de wijk laat het ons dan weten.

Heb jij een
or het
goed idee vo
buurtplein?

Samen maken
wij de wijk!

Enschede wordt

www.groenblauwenschede.nl/zogroen
Hier vind je meer informatie over Zo Groen,
de spelregels, inspiratie en tips!

ONDERWERP: JOUW
STRAAT IS
Veel woningen in jouw buurt grenzen direct aan de (stenen) stoep, waardoor er
weinig planten en bloemen in jullie straat groeien. Heb jij geen voortuin, maar wil je
wel jouw woning én de straat opfleuren? Doe dan mee aan Zo Groen!
Zo Groen wil jou en jouw buren ondersteunen bij het aanleggen van een geveltuin.
Een geveltuin is een smalle strook met planten en bloemen tegen de voorkant van
een woning. Het zorgt voor meer natuur in de buurt. De straat fleurt ervan op en
insecten en vogels worden vrolijk van meer planten en bloemen in de wijk. Met
groene tuinen helpen we elkaar om de gevolgen van de klimaatverandering, zoals
zware regenbuien en periodes van droogte en hitte, op te vangen.

Aan de slag!
Wil jij het graag Zo Groen voor jouw huis, maar ben je niet zo handig in de tuin of
heb je geen tijd? Geen probleem!
• Wil je zelf een geveltuin aanleggen?
Wij helpen je graag op weg met handige tips;
• Wil je samen met je buren geveltuinen aanleggen?
We helpen jullie graag door de stoeptegels weg te halen en tuinaarde
aan te brengen.
• Wil je samen met je buren een groene straat winnen?
De Groene Loper Enschede** geeft dit jaar maar liefst 100 geveltuinen weg!
Schrijf je snel in en wie weet komen we binnenkort jouw straat opfleuren.

Jurgen van Houdt
Wethouder leefomgeving gemeente Enschede

Meld je aan via onze website
Enthousiast? Ga dan naar onze website www.groenblauwenschede.nl/zogroen of
bel onze klantenservice op 14 053 en meld je aan. Hier vind je ook meer informatie
over Zo Groen, de spelregels en inspiratie en tips!
Zo helpen jij en je buren mee om Enschede en de buurt Zo Groen te krijgen.

* Het project Groene Loper Enschede verbindt bestaande groene initiatieven en maakt deze initiatieven zichtbaar, zodat zoveel
mogelijk mensen in aanraking komen met de natuur dicht bij huis.

Mede mogelijk gemaakt door Gemeente
Enschede, Provincie Overijssel en de
Groene Loper Enschede

Kaatje schrijft over vrijheid
Woensdag 5 mei 2021 is Nederland
76 jaar vrij van onderdrukking
tijdens de Tweede Wereldoorlog.
We kunnen dit jaar in vrijheid
nadenken over vrijheid. Nadenken,
schrijft Kaatje. Nadenken over wat
vrijheid is, welke verhalen er nog
verteld kunnen worden en welke
beelden we kunnen zien. In eigen
huishouden kunnen we de vrijheid
vieren; via een livestream op
bevrijdingsfestival.nl zullen meer
dan tweehonderd optredens en
andere activiteiten te zien zijn.
En toch, als Kaatje denkt over

vrijheid, wil ze het liefst spreken
over vrijheid en samen de vrijheid
vieren en beleven. Volgend jaar…
Inmiddels is een groot deel van
de mensen gevaccineerd tegen
het corona-virus dat onze vrijheid
afgelopen jaar enorm beperkte.
Veel mensen ervaren na vaccinatie
een bevrijd gevoel, er is minder kans
dat men erg ziek wordt of overlijdt.
Dat geeft perspectief.
Perspectief, schrijft Kaatje.
Perspectief als toekomstbeeld,
als uitvoering van een
voornemen of als mogelijkheid

tot zelfontplooiing. Kaatje neemt
zich voor met regelmaat te blijven
vertragen, zoals ze gedwongen
werd tijdens de pandemie, ze wil
blijven nadenken hoe kostbaar
vrijheid in gedachten en beweging
is en ze wil zich als mens blijven
ontwikkelen. Vrijheid, hoe denk jij
daarover?

Kaatje

Vrijheid
Hoe denk jij daarover?

Samen houden we Enschede schoon
Enschede, onze prachtige stad met authentiek centrum en zelfs één van de groenste steden van Nederland.
Daar mogen we best trots op zijn! Belangrijk dus om onze stad schoon te houden. En dat is soms best een uitdaging.
Op diverse plekken in Enschede worden vuilniszakken, grofvuil, papier of verpakkingen niet in, maar naast de container
gezet. De gemeente Enschede pakt dit probleem samen met Twente Milieu, inwoners en heel veel andere betrokken partijen
actief aan! Samen houden we Enschede schoon! Hoe we dat doen?

Zo houdt handhaver Raimond

Wij spraken hem over hoe hij zich inzet om illegaal geplaatst afval tegen te
gaan. Volle vuilniszakken, oude meubels en zelfs chemisch afval. Raimond is het
allemaal tegengekomen binnen zijn wijk. Dit afval veroorzaakt vaak veel overlast
voor de buurt en is zelfs in sommige gevallen gevaarlijk. Sinds een aantal jaar
wordt er daarom strenger gecontroleerd. Raimond: “We kregen helaas steeds
vaker de melding dat er weer meerdere zakken naast de containers stonden.
En zeker sinds de corona-pandemie zijn veel mensen thuis en is er nou eenmaal
meer afval. Toch is het niet de bedoeling om de zakken dan maar te dumpen.
We hebben liever dat inwoners ons bellen of een melding maken via de gratis
app van Twente Milieu, dan wordt het probleem gelijk opgelost. Om in de
tussentijd te voorkomen dat er afval wordt gedumpt, zijn we steeds vaker aan
het controleren bij de milieupleinen. We hebben laatst nog iemand op
heterdaad betrapt die plavuizen aan het dumpen was.”
Raimond geeft aan dat het heel belangrijk is om direct contact te hebben met
inwoners. “Zo weten we wat er speelt. De communicatie tussen ons en de buurt
is er constant. We hebben dagelijks contact met woningbouwcorporaties en
wijkbeheerders. Samen bespreken we de probleemplekken in de wijk en gaan
met actiepunten aan de slag. Want samen houden we Enschede schoon!”

Wij spraken hem over hoe hij zich inzet om illegaal geplaatst afval tegen te
gaan. Volle vuilniszakken, oude meubels en zelfs chemisch afval. Raimond is het
allemaal tegengekomen binnen zijn wijk. Dit afval veroorzaakt vaak veel overlast
voor de buurt en is zelfs in sommige gevallen gevaarlijk. Sinds een aantal jaar
wordt er daarom strenger gecontroleerd. Raimond: “We kregen helaas steeds
vaker de melding dat er weer meerdere zakken naast de containers stonden.
En zeker sinds de corona-pandemie zijn veel mensen thuis en is er nou eenmaal
meer afval. Toch is het niet de bedoeling om de zakken dan maar te dumpen.
We hebben liever dat inwoners ons bellen of een melding maken via de gratis app
van Twente Milieu, dan wordt het probleem gelijk opgelost. Om in de tussentijd
te voorkomen
dat er afval wordt gedumpt, zijn we steeds vaker aan het controWil je het hele interview met Raimond lezen?
Hij houdt zich bijvoorbeeld bezig met het oplossen van klachten, foutgeparkeerde auto’s
Kijk dan
op de
www.twentemilieu.nl/samenhoudenweenschedeschoon.
leren
bij
milieupleinen.
We hebben laatst nog iemand op heterdaad betrapt die
en het ondersteunen van de politie.
Een gemiddelde dag voor handhaver
plavuizen
aan
het
dumpen
was.” Raimond geeft aan dat het heel belangrijk is om
Raimond bestaat niet. Hij houdt zich
direct contact te hebben met inwoners. “Zo weten we wat er speelt. De commubijvoorbeeld bezig met het oplossen van
nicatie tussen ons en de buurt is er constant. We hebben dagelijks contact met
klachten, foutgeparkeerde auto’s en het
woningbouwcorporaties en wijkbeheerders. Samen bespreken we de probleemondersteunen van de politie.
plekken in de wijk en gaan met actiepunten aan de slag. Want samen houden we
Enschede schoon!” Wil je het hele interview met Raimond lezen?
Kijk dan op www.twentemilieu.nl/samenhoudenweenschedeschoon

de buurt schoon

Zo helpen wij mee aan een schoner Enschede

Om de afvaldump naast de container tegen te gaan hebben we vorig jaar
een aantal maatregelen genomen. Rondom een aantal afvalcontainers
hebben we tuintjes geplaatst. In de winter zijn dat buxushaagjes, in de
zomer zijn het bloementuintjes. De lente komt eraan, dus de buxushaagjes
zijn weer omgebouwd naar fleurige bloementuintjes. Ook hebben we bij een
aantal milieupleintjes in Enschede, zoals bij Brouwerijplein en winkelcentrum
Boswinkel, een digitaal informatiescherm geplaatst. Dit zijn plekken waar
veel afval naast de container wordt gezet. De schermen laten zien waar
inwoners terecht kunnen met hun afval.
Heb jij de bloementuintjes al gezien?
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Maureen Eggert

STEUN ONZE STAD

Ondernemen in een pandemie

Bericht van fysiotherapiepraktijk Larink
Laagdrempelig en toegankelijk,
een fijne praktijk midden in de wijk.
Dat is fysiotherapiepraktijk Larink
al ruim 40 jaar. Destijds opgericht
door Jan Larink, die helaas veel te
jong plotseling kwam te overlijden.
Jan Lankamp en Ank Westra hebben
daarna de praktijk overgenomen
en laten groeien. Na de pensionering van Ank Westra hebben Fokke
Dijkstra en Laura Slot het stokje
overgenomen.
Specialisaties
Inmiddels is fysiotherapiepraktijk
Larink uitgegroeid tot een goed
gekwalificeerde praktijk met specialisaties voor manuele therapie, bekkenfysiotherapie en fysiotherapie
in de geriatrie. Overige speerpunten
zijn (groeps-) behandelingen voor
patiënten met COPD, vaatproblemen en artrose. Ook bieden we dry
needling, fysiotherapie op haptonomische basis en ontspanningstherapie. Inmiddels hebben we ons
ook verdiept in de herstelzorg na
Covid-19 en kunnen patiënten met
klachten na corona bij ons terecht.
Tevens is het opleiden van
stagiaires van zowel de fysiotherapie opleiding van Saxion als wel
de manuele therapie masteropleiding van SOMT in Amersfoort een
onderdeel van onze praktijk.

Lockdown
We zijn nu wel gewend aan het
werken in een pandemie maar
vorig jaar gaf het wel een onrustige situatie. De eerste maatregel
die we namen was het afzeggen
van afspraken met ‘kwetsbare
groepen’. Maar juist in die groep is
fysiotherapie vaak noodzakelijk,
zoals bijvoorbeeld bij COPD patiënten. Door deze maatregel werd het
wel meteen behoorlijk rustig in de
praktijk waardoor afstand houden
weer makkelijker werd. Ook was
angst merkbaar waardoor patiënten
vaker zelf afzegden. De lockdown in
maart 2020 was enerzijds duidelijk;
alles dicht. Anderzijds werd wel van
ons verwacht noodzakelijke zorg
te leveren waar nodig, bijvoorbeeld
om zorgpersoneel aan het werk te
houden. En de digitale zorg ging een
rol spelen. We hielden contact met
patiënten door te bellen of mailen,
oefeningen werden als filmpje verstuurd. Lastige situatie voor fysiotherapeuten die gewend zijn ‘hands
on’ te werken.
Nieuwe normaal
Toen we weer open mochten waren
maatregelen nodig; het mondkapje
waren we al gewend, de wachtkamer werd opgeheven om de 1,5
meter afstand te handhaven, de

starttijden werden aangepast, er
kwam een looproute met in- en
uitgang, patiënten brachten hun
eigen handdoek mee, toiletten en
kleedruimtes bleven gesloten en in
de oefenzaal mochten slechts hele
kleine groepjes tegelijk aanwezig
zijn. Voor de patiënten wennen
maar wij merken dat iedereen zich
behulpzaam en flexibel opstelt.
Werken volgens de nieuwe normaal
dus, en het is al bijna gewoon geworden. Maar toch hopen we dat de
vaccinaties er voor gaan zorgen dat
we weer wat terug kunnen naar het
oude. Voor onszelf is het afstand
houden nog steeds erg akelig, we
zijn een hecht team en missen het
gezellig samen zijn enorm.
De toekomst
Fysiotherapie zal nodig blijven, dus
wij hopen nog heel lang door te
werken in ons fantastische beroep.
Midden in de wijken waar we ons
thuis voelen, gewaardeerd door
onze patiënten, doen waar we goed
in zijn.
Fysiotherapiepraktijk Larink
Steenweg 26
7531 BW Enschede
053 - 435 84 16
www.larink.nl
info@fysiotherapie-larink.nl

Serie ‘De Laares Toen’

(eind jaren 50)

25. Van stadsgas naar aardgas
In de jaren 50 koken de meeste inwoners van De Laares al op gas. Om precies te zijn: op het zogeheten stadsgas
dat de Gemeentelijke Gasfabriek zelf produceert. Totdat er in ons land aardgas wordt gevonden. Dan maakt het
stadsgas al vrij snel plaats voor aardgas. Ook in De Laares. Al komt dat aardgas aanvankelijk niet uit Groningen...!
GASFABRIEK AAN ZUIDERHAGEN
Rotterdam heeft de primeur. Daar
wordt in 1826 de allereerste gasfabriek van Nederland gebouwd.
Daarna gaan ook andere steden in
ons land dit zogeheten stadsgas
produceren. Zo besluit de gemeente
Enschede in 1858 zo’n (stads)gasfabriek te bouwen. Locatie van die
eerste gasfabriek: de Zuiderhagen,
ongeveer op de plek waar tegenwoordig het Holland Casino staat.
Voor de productie van dit ‘eigen’
stadsgas sluit de gemeente aanvankelijk een contract met de Firma
Mesritz & Enthoven. Maar zelf
stadsgas produceren blijkt uiteindelijk voordeliger. Dus neemt de
gemeente in 1881 de gasfabriek
over. Daarmee is de Gemeentelijke
Gasfabriek in Enschede een feit.
NIEUWE GASFABRIEK
De Gemeentelijke Gasfabriek aan de
Zuiderhagen wordt steeds verder
gemoderniseerd en uitgebreid. Totdat het gemeentebestuur vindt dat
er een nieuwe, grotere gasfabriek
moet komen. In 1902 gaat de bouw
van start. Aan de Lippinkhofsweg,
ongeveer waar nu het kantoor van
De Woonplaats staat (hoek Zuiderval/Wethouder Beverstraat).

Die locatie is een bewuste keuze;
vlakbij de toenmalige spoorlijn
Ahaus – Enschede. Handig, want de
voor de productie van het stadsgas
noodzakelijke kolen komen uit het
Duitse Roergebied.
DAN KOMT HET AARDGAS
Ruim een halve eeuw produceert
de Gemeentelijke Gasfabriek aan
de Lippinkhofsweg het Enschedese stadsgas. Volcontinu, dus 24/7.
Voor huishoudens en ook voor de
(textiel)industrie. Totdat... er in Nederland aardgas wordt aangeboord.
Veel goedkoper dan het bestaande
stadsgas en bovendien koolmonoxide-vrij! Die voordelen betekenen
– ook in Enschede – al vrij snel het
einde van het stadsgas.
Wie in Nederland aan aardgas
denkt, denkt al snel aan Groningen. Volgens ingewijden kwam
dat ‘eerste’ aardgas in De Laares
echter niet uit Groningen, maar uit...
Twente! Niet zo heel verwonderlijk
trouwens voor wie weet dat er in
Tubbergen al in 1951 en in Denekamp in 1952 aardgas wordt gevonden. Terwijl het enorme gasveld
in de Groningse gemeente Slochteren pas in 1959 wordt ontdekt.

NIEUW IN DE LAARES:
DE GEVELKACHEL
Het aardgas zorgt – ook in De Laares – voor meer warmte en comfort
in huis. Ook boven, in de slaapkamers. Daar staan in de strenge
wintermaanden namelijk elke
morgen de ijsbloemen op de ruiten.
Scholieren in De Laares hebben ‘s
winters dan ook de keuze tussen:
huiswerk maken in de keuken óf –
met een geldverslindend elektrisch
straalkacheltje – op hun slaapkamer. Het veel goedkopere aardgas
brengt daar verandering in. Mede
dankzij een spraakmakende, nieuwe
vinding: de gevelkachel!
Een schoorsteen is nu niet langer nodig. Dus is zo’n gevelkachel
boven – gasleidinkje doortrekken
– vrij makkelijk aan te sluiten. Ook
beneden. Zodat in De Laares steeds
meer stoffige kolenkachels plaatsmaken voor zo’n veel schonere gevelkachel. Of voor een smaakvolle,
eigentijdse (aard)gashaard natuurlijk, een sieraad in elke woonkamer!
© 2021 Ad den Held

*op vertoon van je milieupas

Kijk voor meer informatie op
www.twentemilieu.nl

Kids!

Speurtocht
Heb jij alle kabouters gevonden?

Nog meer speuren in heel Enschede
Iedereen kan meedoen aan deze speurtocht. Als de ouder graag mee gaat
in verband met de leeftijd en veiligheid, kan dat natuurlijk.
Iedereen is welkom. Over de stad zijn stickers met QR-codes verspreid.
Vind ze, maak het woord!
Hoe werkt het:
1. Kijk goed waar je de stickers met QR-codes kunt vinden.
2. Zorg dat je QR-codes kunt scannen met een smartphone

(download een QR-code scanner via de App store of Google Play store).

3. Kleed je warm aan en ga met je telefoon op jacht naar de stickers.
4. Als je een sticker hebt gevonden, scan je deze met de QR-code scanner.
6. Noteer de letter die je ziet en maak van de 15 letters een woord.
7. Ga de oefening die je ziet doen. Hoe vaak kun jij deze oefeningen in 30 seconden?
Antwoorden vul je in op
www.sportaal.nl/sporten/school-en-sport/sjorsstayshome/speurtocht/
Succes met zoeken!

Zo ziet de QR-stickers eruit!

Nieuws voor de wijk
Bestrijding eikenprocessierups

Met name aan de Oosterstraat is vorig jaar overlast geweest van de
eikenprocessierups. Ook dit jaar wordt een overlastperiode verwacht in
mei en juni.
Contact met de Provincie over een
ontheffing voor de Oosterstraat
Wettelijk gezien mogen de eiken
in de Oosterstraat niet behandeld
worden met aaltjes of bacteriën.
Omdat de overlast vorig jaar zo
groot was, en omdat de Oosterstraat nu een fietsstraat is, is toch
een verzoek gedaan voor een
ontheffing om toch te mogen
bestrijden. Daar is nog geen reactie
op gekomen.
De beschermde vlinder Grote Vos
komt nog steeds voor aan de
Oosterstraat. Daarom is vroegtijdige bestrijding eigenlijk niet toegestaan. Deze vlinder legt namelijk
eitjes in planten en kruiden die
volop groeien aan de Oosterstraat.
De rupsen van de Grote Vos komen
later uit hun ei dan de rupsen van
de Eikenprocessievlinder. Daarom
vindt de gemeente het verantwoord
om de eiken al vroeg in het seizoen
(begin april) met aaltjes te behandelen. Daarvoor is eerst ontheffing
nodig van de Provincie.
De overlast 100% wegnemen kan
niet, verminderen wel. Geen enkel
biologisch bestrijdingsmiddel doodt
alle rupsen. Aaltjes verminderen
het aantal rupsen in de boom met
maximaal 60%. Dat is afhankelijk
van de weersomstandigheden en
de hoogte van de bomen. Vorig jaar

gaven buurtbewoners gelukkig aan
dat de overlastperiode flink korter
was dan in 2019. Gemiddeld hadden bewoners 3 weken overlast. In
2019 waren dat nog 6 tot 8 weken.
Overlastgevende nesten kunnen
worden weggezogen. De kans is
aanwezig dat er geen ontheffing
komt van de Provincie. In dat geval
worden de eiken niet vroegtijdig
behandeld met aaltjes. Overlastgevende nesten kunnen dan zo
snel mogelijk weggezogen worden.
Overlastgevende nesten zijn nesten
die heel groot zijn (formaat voetbal
en groter), op de stam zitten of over
een (fiets)pad hangen.
De gemeente houdt Enschede
doorlopend op de hoogte.
Op enschede.nl/eikenprocessierups
staat meer informatie en de bestrijdingskaart. Ook via Huis aan Huis
en sociale media worden inwoners
op de hoogte gehouden van de
bestrijding. Net als vorig jaar. Als er
een ontheffing komt van de Provincie wordt dat gemeld via die media.

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
patricia.lems@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

Moestuin De Lelie

Het nieuwe seizoen is begonnen!
Beste wijkbewoners,
Het nieuwe seizoen voor de wijkmoestuin is weer begonnen.
De vrijwilligers hebben er zin in en hopen dat ook in dit coronajaar de tuin
weer veel biologische producten gaat opleveren. Daarom zijn ze al druk bezig met poten en zaaien,
voor zover de temperatuur dat toelaat natuurlijk.
Als je regelmatig door de Leliestraat wandelt of fietst heb je vast wel gezien dat hier al een aantal weken volop
gewerkt wordt. Het voorbereidende werk dat gedaan kon worden, is al weer opgepakt. De tuin ligt er weer prima bij.
Natuurlijk willen wij ook de laatste nieuwtjes uit onze tuin met je delen.
Enkele vrijwilligers zijn samen met ‘het leger des heils’ heel hard bezig om alle houten boardingen,
die de zaai- en pootbedden omranden, te vernieuwen. Ook is de kippenren fors uitgebreid.
Deze is zeker twee keer zo groot geworden als voorheen. De dames hebben nu en ook straks als ze niet meer vrij in
de tuin mogen rondscharrelen alle ruimte. Kom je ons werk bewonderen?
Ergens in mei zal de tuin weer iedere zaterdag tussen 11.00 en 13.00 uur voor alle wijkbewoners geopend zijn.
De datum zal tegen die tijd op de website en de facebookpagina van De Laares met jullie gedeeld worden.
Kom jij dan ook een kijkje nemen? Dat kan trouwens ook nu al.
Dan zie je alvast wat er allemaal in de tuin is opgeknapt.
Mocht je in dit nieuwe seizoen nog plannen hebben om als vrijwilliger aan de slag te gaan en raak je nu enthousiast
omdat het mooie weer er zit aan te komen, je bent van harte welkom, ook voor slechts een beperkt aantal uurtjes.
We hopen je te zien. Of loop even langs bij Hetty Reijmer aan de Leliestraat. Zij woont op nr. 74.
Wij rekenen op je komst!
Tot ziens, de vrijwilligers.

en?
Zou je ons een handje willen help

Moestuiers!n De Lelie
Zoekt vrijwillig

Hier download
je de bingokaart

Doe jij
ook mee?
Heel veel mensen zetten zich dagelijks actief in om Enschede schoon te
houden. Jij ook? En wil je jouw initiatief delen met Enschede?
Laat het ons weten via het contact formulier op twentemilieu.nl/contact.
En wie weet zien we jouw verhaal in de volgende rubriek!

Tip van afvalcoach Jeroen word afvalmonster
ga de strijd aan tegen zwerfafval!
Als je om je heen kijkt zie je ontzettend veel zwerfafval.
Bananenschillen, sigarettenpeukjes, stukken kauwgom,
blikjes of plastic flesjes. Al dat zwerfafval ziet er vies en
rommelig uit. En het is ook ontzettend slecht voor de
natuur en de dieren die er leven. Dieren eten het op of
raken erin verstrikt.
Ook jij kunt hier wat aan doen!
Dan ben je niet alleen super goed bezig, het is ook nog
eens hartstikke leuk! Hoe je dat doet?
Word Afvalmonster en ga de strijd aan tegen zwerfafval!
Neem deze bingokaart mee en ga zelf op zwerfafvaljacht.
Alleen of gezellig samen met je vriendjes.
Welk Afvalmonster heeft als eerste zijn bingokaart vol?
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