
 
 

             

 
  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                
Doe mee en Win een 

Tegoedbon van € 10,00 te  
besteden bij Pinna delicatessen.   

Herkent u deze foto?  
Vorige Winnaar :geen 

 
 
 
 

 

 

      
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

WIJKKRANT de LAARES 
Jaargang 43. September 2019 

uitgegeven door de stichting Wijkcommissie de Laares 
Dit blad is voor u , maar ook door u, dus doe daar wat mee! 
Email: wijkkrantlaares@hotmail.com 
 
 

In dit nummer: Nieuws v.d. Wijk – Wijkagenda –  Wijkinfo – serie de Laares toen  en meer….  
Inleveren kopij 20 september 



 
 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

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 
 

http://www.arnoldschouwink.nl/


NIEUWS VAN DE WIJK 

 
door Wijkcommissie Laares 

 

VERSE START NA DE VAKANTIE !!!!!!!!!!!! 
De zon staat alweer hoog aan de hemel (tijdens dit schrijven) en de zomer lijkt letterlijk niet 

aan een einde te komen, maar toch is er nu een wel een einde gekomen aan de vakantie. We ho-

pen dat alle Laares bewoners hebben genoten van hun rust. School en werk gaan weer beginnen. 

Na twee maanden pauze in juli en augustus is op 22 augustus wijk commissie Laares ook weer ge-

start met haar eerste bijeenkomst. 

Na de oproep in de wijkkrant van juni hebben zich een aantal mensen aangemeld die zin hebben 

om de schouders eronder te zetten. Op dit moment worden een nieuwe voorzitter en secretaris 

ingewerkt. Zij zullen zich in de wijkkrant van oktober voorstellen en u kunt met hen kennisma-

ken in de openbare vergadering van 10 oktober in de Huiskamer.  

 
 

BERICHT VAN ONZE VERTREKKENDE VOORZITTER 
 

Er is een tijd van komen en gaan 
 

Ria en ik zijn in juni verhuisd van de Papaverstraat naar Stroinkslanden. Dit betekent dat wij 

onze activiteiten hebben afgebouwd voor de Wijkcommissie. In de anderhalf jaar dat wij deel 

uit mochten maken van de wijkcommissie Laares hebben wij met ontzettend veel lieve en bijzon-

dere mensen kennis mogen maken. Dankzij de vrijwilligers van de wijkcommissie konden wij het 

verschil maken in de wijk. Uiteraard leven wij in een andere tijd dan jaren terug. Door de nieuw-

bouw van de Laares is de samenstelling van bewoners door de jaren heen veranderd. Veel jonge 

gezinnen, waarvan beide ouders werken en daarnaast de sociale verplichtingen maakt dat ook 

saamhorigheid en verbinding in de wijk een andere dimensie heeft gekregen. Overigens is dit 

niet alleen in onze wijk een feit maar ook een thema bij andere wijkcommissies binnen Enschede. 

Dit betekent dat wij samen met de gemeente, Enschede breed moeten kijken hoe wij een transi-

tie kunnen maken naar wijkcommissie 2.0. 

Wij hopen dan ook dat er vanuit de verschillende generaties binnen de wijk bewoners zijn, die 

vanuit hun eigen tijdsbeeld mee willen denken over een wijkcommissie nieuwe stijl! Verder wen-

sen wij de nieuwe bestuursleden een goede tijd in de Laares! 

 

Als laatste willen Ria en ik een ieder bedanken waar wij de afgelopen anderhalf jaar mee hebben 

mogen samenwerken. Zonder jullie was het niet gelukt. Het ga jullie allemaal goed.  

 

Ria Warntjes en Pim van der Velde 

 



   
 

 

Enschede, augustus 2019 

 

Alzheimer Café 2 september 2019 

 

 

Na een zomerstop van twee maanden opent het Alzheimer Café Enschede weer haar deuren. Op maandag 

2 september wordt er door de werkgroep weer een bijeenkomst georganiseerd.  

 

Het thema van deze bijeenkomst is:  

Behandeling van dementie en de rol van de huisarts en POH. 

 

Voor deze avond hebben we mevr. Jessica Lammers bereid gevonden om onze gastspreker te zijn. Zij is 

praktijkondersteuner huisarts in Glanerbrug. 

 

Hoe verloopt het traject dat je ingaat als je bij de huisarts komt met geheugenklachten en wat ook de 

praktijkondersteuners hierin kunnen betekenen. 

Er wordt ingegaan op de behandeling van dementie, voorbeelden hiervan en het gebruik van medicijnen. 

Tevens is er op onze informatietafel veel schriftelijke informatie te vinden.  

 

 

Alzheimer Café:   Wijkcentrum de Roef 

    Pastoor Geertmanstraat 17, Enschede 

Datum en tijd:   Maandag 2 september 2019 

                                19.00: zaal open  

              19.30 – 21.00 uur: programma 

                                 Toegang, koffie en thee zijn gratis.                                

Inlichtingen:             Voor inlichtingen kunt u bellen met Wil Varwijk, Alifa Welzijn                                                               

 Ouderen, 053-4320122 of mailen: w.varwijk@alifa.nl 

 

 

 



 

WIJKAGENDA 2019 

5 sept – elke donderdag 

14.15 – 16.00 uur 

Huiskamer de Laares  

Volgende keer: 12, 19 en 26 september 

 

SPORTINSTUIF EN HUISKAMER 

Een team van vrijwilligers serveert onder lei-

ding van Liset en haar team koffie en thee, 

terwijl de kinderen knutselen of sporten. 
 

7 sept – zaterdag en/of zondagochtend 

Tijd afh. van aanmelding 

GYMZAAL Laares 

Tulpstraat 63/IKC La Res 

Volgende keer:  

14/15, 21, 28/29 sept 

 

PEUTERSPORT 

Kinderen van 1,5 tot 5 jaar kunnen komen dan-

sen, springen, klimmen, klauteren, rennen en 

spelen met de bal samen met een ouder/ver-

zorger.  

Mail naar peutersportenschede@hotmail.com 
 

7 sept – elke zaterdag 

11.00 uur – 13.00 uur 

Leliestraat (naast het Leger des Heils) 

Ook op: 14, 21, 28 september 

 

MOESTUIN DE LELIE 

Biologische moestuin gerund door vrijwilligers. 

Op zaterdag worden groenten (en bloemen) 

verkocht aan de bewoners van de Laares 
  

 

 

Voor al uw verbouw, Timmer- en Tegelwerken 

Gespecialiseerd in Badkamers 

 
 

Goudsbloemstraat 23     7531 DD Enschede 

Tel: 053 – 435 91 56     GSM  06 - 23170400 

 



 

 
Iedereen kan Stadsmaker worden 

 Gepubliceerd: 22 juli 2019 

 

Grijp je kans om anderen kennis te laten ma-

ken met je talent op het gebied van cultuur, 

kennis en kunst. Neem contact op met de Bibli-

otheek, het Wilminktheater of een andere cul-

turele instelling in de stad en je krijgt een 

steuntje in de rug. Stadsmakers bieden je een 

passend podium, ondersteunen waar mogelijk 

en regelen de pr en communicatie. 

Iedereen kan Stadsmaker worden. De enige voor-

waarde is dat het idee raakvlakken moet hebben 

met Enschede of haar inwoners. Commerciële ac-

tiviteiten zijn uitgesloten.  

Stadsmakers is een laagdrempelig initiatief voor 

en door de stad. Enschedeërs komen met ideeën en dan bekijken de deelnemende instellingen hoe en waar die 

het best kunnen worden uitgevoerd. 

Meer informatie en aanmelden voor Stadsmakers 

 

10 september – elke dinsdag  

8.30 – 11.00 uur 

Huiskamer de Laares 

Tulpstraat 63/IKC La Res  

Volgende keer: 17, 24 september 

ONTMOETINGSGROEP LA-RES 

Andere ouders ontmoeten én voorlichting over 

opvoeding en ontwikkeling van uw kind. 

  

 

10 september – dinsdag elke 2 weken 

14.30 – 16.00 uur  

Buurthuis Tulpstraat 63/IKC La Res 

Volgende keer: 24 september 

 

SCHILDEREN  

Schilderen met acrylverf 

Voor jong en oud 

Onder begeleiding van Anja Kruise! 
 

28 september zaterdag 

11.00 - 14.00 uur  

Moestuin en Leliestraat (afgesloten tussen 

Minkmaatstraat en Klaproosstraat) 
 

BURENDAG 
Kopje koffie met wat lekkers, samen de moes-

tuin opleuken, kleurwedstrijd, spellen, kopje 

soep.  Georganiseerd door: 

Leger des Heils, Huiskamer, moestuin en wijk-

commissie. 
 

10 oktober – 2e do van de maand 

20.00 - 22.00 uur  

Buurthuis, Tulpstraat 63, IKC La Res 

Volgende keer: 12 december 

 

VERGADERING WIJKCOMMISSIE 

Weten wat er speelt in de wijk? Wijkagent, 

gemeente, Leger des Heils en RIBW zitten 

ook aan tafel! 
 

31 oktober – vierde do v/d maand 

18.00 uur – 19.00 uur 

Leger des Heils 

Volgende keer: 21 nov 

 

SAMEN ETEN in de LAARES 

Meldt u zich tot één week van te voren: bellen 

naar 088 – 0652020 of mailen naar patri-

cia.lems@legerdesheils.nl 

- bijzondere dieetwensen graag na overleg  

https://www.wilminktheater.nl/stadsmakers/
mailto:patricia.lems@legerdesheils.nl
mailto:patricia.lems@legerdesheils.nl


Roly Poly Kort verhaal: (per takeoff, GEEN algemene uitzondering) Drone NO FLY zone toe-

stemming informeren bij gemeente , of uberhoubt een uitzondering kan zijn voor De Laares NO FLY ZONES, 

(DRONE 80 gram)   DJI Tello (Genaamt Roly" vlieg er met dagbesteding) "Halo Roly! Zorgvrager pakt hem, 

opeens geen Roly" R.I.P Roly... 

   

Hey!  had laatst in de bus de revelatie van wat begelei-

ding zij dat bijvoorbeeld een drone no fly zone in be-

bouwde kom illegaal is vanwege privacy 

ging er altijd van uit alleen gewoon illegaal mag niet, 

maar omdat begrijp dat het  door rare mensen drones 

gekocht worden om te bespioneren, viel het kwartje 

dus denk dat als er een heeeele lange lijst afgewerkt 

kan worden met bijvoorbeeld bij de gemeente bij de 

juiste toestemming, en wie weet wat nog meer 

met nadruk, dat het een compleet krankjorem idee is, 

maar De Drone 'roly"is een speelgoed kaliber drone" weegt 80 gram, 

Dus dacht ik vraag bij de gemeente of het een zowiezo definitief NEE is, of dat er als wijk naar gekeken kan 

worden naar hoe en waar zon foto project dan aan moet voldoen 

om uberhoubt een uitzondering op de NO FLY zone kan zijn 

ik weet dat het een bizar idee is, en ik de enige ben die het uberhoubt aan denkt, maar omdat ik fotos maak, en  

mensen het super vinden, en van het zonetje, dat mensen het echt fijn vinden, en dat de lucht fotos populair zijn 

dus denk wat vant er te verliezen om het via de goede wegen te vragen, en dan ook echt officele voorwaarde of 

wat voor dingen dan ook, dit weet ik niet, maar denk ga er open is. want anders is een NOFLY zone direct 

strafbaar. En dat is ook wat gaat gebeuren als dit niet goed gedaan word, en het zou logies zijn als er geen uit-

zondering mogelijk is, maar dan hem tenminste geprobeerd  

um lang verhaal 🙂 Totaal gestoorde aanvraag 🙂  

 

 
Groetjes, 

Daniel/Wijkfilmer Laares 

 

 
 

Kaatje blijft verlangen 
 

Het is begin september, de vakantietijd is voor velen voorbij. Wat werd ernaar verlangd en misschien 

was dit verlangen in tijdsduur wel langer dan de vakantie zelf?  

 

Kaatje verlangde naar de vakantie, als het even tijdloos kunnen leven, los van een vaste agenda. Het is 

haar gelukt en ze nam zich voor de tijdloosheid zo nu en dan te blijven kunnen ervaren. Blijf verlangen, 

blijf uitzien naar..., dat geeft Kaatje inspiratie om niet zomaar aan de dag voorbij te gaan. Ze verlangt 

naar schoonheid van taal, naar een nieuw idee of inzicht, ze verlangt ernaar om elkaar te ontmoeten en 

ervaringen op te doen, verlangen als mijmering, maar ook als overdenking en reflectie voor het goede le-

ven en een betere wereld. 

 

Verlangen, Kaatje blijft het doen en vraagt zich af; waar verlang jij naar? 

 

Kaatje 

 

 

 



Serie 'De Laares Toen (eind jaren 50)' 

15. Meer auto's 
 
Eind jaren 50 hadden vrijwel alle winkeliers in De Laares een auto. En sommige zelfstandigen met kan-

toor-aan-huis hadden er ook een. Vooral in gebruik voor klantenbezoek. Maar veruit de meeste wijkbewo-

ners waren voor hun dagelijks vervoer aangewezen op de fiets. Al kwam daarnaast ook de bromfiets 

(voor de ouderen een Solex) steeds meer in trek. 

WEINIG SCOOTERS 
Slechts een enkeling schafte zich na de fiets echter een scooter aan. Meestal van het merk Lambretta, 

destijds een stevige concurrent van de Vespa. Wat dat betreft 

vormden de geboren motorliefhebbers in De Laares een uitzonde-

ring. Zij sleutelden vaak al op 'fietsleeftijd' aan supersnelle brom-

mertjes. En niet heel veel later aan stoere, oude 

(leger)motorfietsen. Pas helemaal aan het eind van de jaren 50 kwam 

langzaan voor steeds meer wijkbewoners een eigen auto binnen be-

reik. 

ZATERDAGMIDDAG: EERST AUTOWASSEN    
Al was dat groeiende autobezit in de wijk niet meteen zichtbaar. Een auto-voor-de-deur was toen name-

lijk nog niet gebruikelijk. Die auto stond de hele week keurig opgeborgen in een gehuurde garagebox ('de 

stalling') en er werd uitsluitend in het weekend mee gereden. En aangezien vrijwel iedereen in De Laares 

toen ook zaterdagmorgen nog werkte, begon dat weekend pas écht op zaterdagmiddag. 

Dan werd – vaak in de overall of stofjas van het werk – trots de eigen auto voor de deur gereden. En ui-

teraard eerst uitvoerig gewassen. Met als afsluitend ritueel: een verse bloem uit eigen tuin in het met 

water gevulde plastic vaasje, dat met een zuignap aan de binnenkant van de voorruit was bevestigd. 

Daarna douchen, 'nette' kleren aan en... het weekend kon beginnen! 

AMERIKAANSE 'SLEE'   
Opvallend in De Laares, was de grote variatie aan automerken. Veel win-

keliers kozen meestal voor een degelijke Ford Taunus, een Opel Olym-

pia of soms de wat ruimere Opel Kapitän. Terwijl de overige 

wijkbewoners duidelijk minder 'merkvast' waren bij de aanschaf van 

hun allereerste auto. Zo verschenen in de wijk op zaterdagmiddag on-

der meer ook: de Volkswagen Kever, de DKW (met pruttelende twee-

taktmotor) en de Renault (meestal uitgesproken als: Renoolt) Dauphine. 

En accountant W. Buijgers (met fraai houten kantoor in zijn achtertuin aan de Tulpstraat 57) koos be-

wust voor statig-Brits. Hij bezocht zijn klanten in een fraaie Austin A50. Maar de állermooiste auto in 

De Laares had eind jaren 50 ongetwijfeld de heer J.H. Roolvink aan de Tulpstraat 44: een blinkende 

Amerikaanse 'slee'. Hij was dan ook privéchauffeur, altijd in grijs uniform-met-pet. Volgens ingewijden 

van de fabrikantenfamilie Krudop. 

UITKLAPBARE RICHTINGAANWIJZERS.... 
Door de jaren heen nam het autobezit in De Laares steeds grotere vormen aan. De wijkbewoners ge-

bruikten hun auto niet langer meer uitsluitend in het weekend, om er 
bijvoorbeeld op zondag in de wijde omgeving mee te 'toeren'. Maar ook door de week werd het autoge-

bruik steeds vanzelfsprekender. 

En van die vooruitgang profiteerde op een gegeven moment zelfs de jeugd. Want richting 1960 moesten 

de – tot dan gebruikelijke – uitklapbare richtingaanwijzers bij auto's worden vervangen door knipperlich-

ten. En al die verwijderde, uitklapbare richtingaanwijzers vonden gretig aftrek bij de jongste wijkbewo-

ners. Bevestigd aan weerszijden van de bagagedrager, reden er al snel kinderfietsen met 

richtingaanwijzers door de wijk. Vanaf het fietsstuur met een touwtje te bedienen! 

© 2019 Ad den Held 



 
 
 
 
 
 
 
 
Persbericht Enschede Marathon   
 
Clinics Enschede Marathon gaan weer van start! 
 
Al meer dan 25 jaar zijn de clinics van de Enschede Marathon een begrip in Twente. Het is en blijft dan ook een ijzer-
sterke combinatie: de sportieve uitdaging van de 10km, halve marathon of hele marathon, en een gezamenlijke voorbe-
reiding onder leiding van ervaren trainers en topatleten zoals Ingrid Prigge en Marti ten Kate.  
 
Op zaterdag 7 september a.s. gaan de nieuwe Enschede Marathon-clinics van start met een eerste  ‘Oriëntatie Work-
shop’. Hier kunnen de deelnemers kennis maken met elkaar, maar ook met het medische team en alle betrokken trai-
ners. En een noviteit: de eerste clinic is vrijblijvend, er kan die dag ter plekke nog worden ingeschreven. Op zaterdag 5 
oktober gaan de clinics dan officieel van start. 
  
Voordelen 
Wat de voordelen zijn van de clinics? Daar hoeft eventmanager Sandra Melief niet lang over na te denken. “De deelne-
mers aan de clinics weten zeker dat ze op zondag 19 april 2020 superfit en optimaal getraind aan de start staan van de 
Enschede Marathon. Ze hebben zich niet alleen sportief voorbereid, maar ook tal van bruikbare en praktische adviezen 
gekregen van ervaren trainers, wetenschappers, experts én toplopers. Bovendien kennen de clinics een sterke sociale 
component, want wat is er prettiger dan op je eigen niveau met andere lopers te kunnen trainen in een mooie omge-
ving?” 
 
Compleet pakket  
Deelname aan de clinics voor de 10 km kost 80 euro, halve marathon 100 euro en hele marathon 120 euro. “Dat valt erg 
mee als je ziet wat je er allemaal voor krijgt”, aldus Melief. “Want het is echt een heel compleet pakket. Deelnemers 
kunnen niet alleen meedoen aan de acht clinics, maar krijgen ook een trainingsschema en een deelnamebewijs voor de 
Enschede Marathon. Daarnaast kunnen ze zich iedere clinic laten adviseren over zaken als voeding, looptechniek en 
ademhaling. Ook zijn er standaard fysiotherapeuten en podotherapeuten aanwezig voor een massage of persoonlijk 
advies. Bovendien is deelname aan de Halve van Hengelo inbegrepen, evenals een mooi en functioneel hardloopshirt. 
En een boel gezelligheid natuurlijk!” 
 
Locatie 
‘De Blokhut’ van Avatarz, Hengelosestraat 230, Deurningen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DE WIJKKRANT      IS EEN UITGAVE VAN STICHTING WIJKCOMMISSIE LAARES. 

 

Voorzitter:            Vacant                                           

Secretariaat:         Angelie Braakman                   Laaressingel  72A     wijkcommissielaares@gmail.com  

Penningmeester:      Hans v. Zuilekom                     Begoniastraat 180-6                     053- 430 67 73 

h.v.zuilekom@home.nl 

Leden:  Bea Ringelink - Marco Kollen  en Brandon.D.Verpoorte  . 

 

Website wijkcommissie Laares:     www.laares.nl 

Webmaster: Marja Mulder             info@laares.nl   

Wijkbudget Laares:            wijkbudgetlaares@hotmail.com 
 

Redactie en Drukwerk wijkkrant: Louis Ringelink     Leliestraat 62  

  053 - 433 15 19  

Verschijnt maandelijks , m.u.v. Juli en augustus.  

Kopij inleveren: zie voorpagina .wijkkrant Laares  

Redactieadres: wijkkrantlaares@hotmail.com    
 

WijkOntwikkelingsMaatschapij        WOM               Tulpstraat 22 Enschede                436 87 78 

Wijkinfo WOM Laares  info@delaares.nl .  www.delaares.nl 

 

Gemeentelijk Contact Centrum         GCC                                                   481 76 00 

Gemeente Enschede                                                                              481 81 81 

Stadsdeelbeheer                                                                                                                      481 76 00 

Wijkbeheer:  Laurens Ottenschot     l.ottenschot@enschede.nl              Hengelosestraat 77        481 58 50 

Afvalwijzer:   www.twentemilieu.nl    voor alle ophaaldata van uw afval  of                         0900 - 852 01 11 

 

Woningbouwvereenigingen 

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 

 

Instanties 

Leger des Heils.   Leliestraat 2 (dienstdoende medewerker/ster bij klachten of vragen)        088 065 20 20 

patricia.lems@legerdesheils.nl  Ma, Di, Do, en Vrijdag  van 0900 tot 1500 aanwezig 

Spoedeisende Hulp                                                                                     112 

Wijkagent                                   Tessa Bekkenutte                 tessa.bekkenutte@politie.nl        0900 – 88 44 

Politie Algemeen                                                                                                                       0900- 88 44 

werkgroepveiligheid@outlook.com    Brandon D Verpoorte 

Meld Misdaad Anoniem                                                                                                            0900-70 00 

Milieupolitie                                                                                                                                481 58 58 

Controleur Hondenoverlast                                  Jos Hassink                             481 59 07                                           

Red een dier                                                                                                                   144 

                                  

                                             1  TIGGELHOF Tulpstraat 40 

                                             2  LEGER DES HEILS  Leliestraat 2   

                                             3  OOSTERPOORT  Oosterstraat 2 
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DE WIJKMOESTUINVRIJWILLIGERS ZIJN  

OP ZOEK NAAR NIEUWE MAATJES. 
 

Wij zoeken jou!!!    

Ben jij erg betrokken bij je wijk en kun je goed met je buren en bewoners in je straat? Dan ben 

jij de wijkbewoner die wij zoeken.  

Meld je dan nu aan als tuinknechtje of misschien wel super tuinman in onze wijktuin. 

Een zeer belangrijke vrijwilligerstaak. Jij bepaalt dan mede hoe belangrijk de tuin is voor onze 

wijk. Ga eens bij jezelf na te gaan of je niet één uurtje per week tijd hebt, of per twee weken 

(meer mag natuurlijk altijd) 

In 2019 hopen wij weer een aantal NIEUWE vrijwilligers te begroeten onder het motto:  

Samen gezond met de groenten uit de biologische tuin van de Laares.  

 

Wacht niet langer en meld je nu aan bij de wijkcommissie. wijkcommissielaares@gmail.com 

Laten we samen trots zijn op zo’n prachtige biologisch tuin in onze wijk. Maar dat gaat 

niet vanzelf. 

Wij heten je graag welkom in het nieuwe seizoen 2019. 

Vanaf zaterdag 25 mei gaat onze tuin weer wekelijks op zaterdag open van 11.00 tot 13.00 uur 

voor alle bewoners van de Laares. Kom je ook langs? Je bent welkom, ook om bijvoorbeeld alleen 

maar even een praatje te komen maken. Tot ziens! 

Te zien op bijgaande foto’s: 

Overleg in febr. in het de eerste voorjaarszonnetje. Je ziet dat er op dat moment nog veel 

moet gebeuren.  

    

  

  

 

 

 

Intussen is er hard gewerkt door de huidige vrijwilligers en zijn de pootbedden, zoals je op de 

foto kunt zien,  voor een deel van de groenten onkruidvrij, en is er hier en daar al voorgezaaid in 

de kas.  Maar er moet nog het nodige gebeuren. Dus je bent echt welkom om ons te ondersteu-

nen.  

Graag tot ziens! 

Ben je niet goed in de tuin, dan kun je ook van belang zijn d.m.v. informatieverstrekking 

via Facebook of Instagram over onze tuin. 

http://www.wijkcommissielaares@gmail.com


 

Nieuw Adres Pinna delicatessen 
Chrisantstraat 80  7531KD  Enschede 

     delicatessen 


