
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Het plaatsen van de 3 grote bomen in  
het Aldenkamp-plantsoen vastgelegd  
door een buurtbewoner.  
 
Als u als buurtbewoner ook bijzondere foto`s  
van de wijk heeft kunt u die ook sturen naar 
de redactie. 
 
Heeft u iets bijzonders te melden en wilt u het 
de wijk laten weten, schrijf een stukje en we 
plaatsen het voor u.  
 
De wijkkrant voor en door de Wijkbewoners ! 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

WIJKKRANT de LAARES 
Jaargang 38 - Nummer 2 - 2014 
uitgegeven door de stichting Wijkcommissie de Laares 
Email: wijkkrantlaares@hotmail.com 
 
 

Verder in dit nummer: Nieuws vd Wijkcommissie – Grote Wollewiet  – POOB – van de Wijkagent 
– Jouw initiatief – Burenhulpdienst -  Wijkinfo Laares –   Inleveren kopy 16 Maart. 
   



 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
Minkmaatstraat 60, 7514 ED, Enschede 
Tel.: 053 433 46 27,    demirt@solcon.nl  www.demirt.com 
Bijbels, kinderbijbels, liedboeken, dagboeken, 
bijbel CD-roms, Kinderboeken, wenskaarten.  
Muziek : Cd’s, boeken en DVD’s 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

              
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 



 
 

Nieuws van de wijkcommissie 
 
Verkeersdeskundige in de wijkcommissie vergadering 13 februari 
Tijdens de wijkcommissie-vergadering van donderdag 13 februari waren een groot aantal buurt-
bewoners aanwezig. De verkeersdeskundige van de gemeente introduceerde een plan voor het 
herinrichten van de Begoniastraat, de Laaresstraat en de Leliestraat. Aanleiding waren allereerst 
de hoge drempels in de zijstraten, die al tot valpartijen hebben geleid. Ook was de voorrangssitua-
tie onduidelijk. Bovendien was de verleiding om hard te rijden op de lange stukken te groot, waar-
door een onveilige situatie ontstond voor onder andere spelende kinderen.  
De gemeente heeft geld vrijgemaakt om de situatie aan te passen en na overleg met onder andere 
civiele technici ligt er nu een plan om in de drie straten een aantal verhoogde kruisingen aan te 
leggen. Hierdoor ontstaan plateau’s die de snelheid moeten remmen, duidelijk maken dat het om 
gelijkwaardige kruisingen gaat, waar rechts voorrang heeft en waarbij de steile drempels verdwij-
nen. 
Een groot deel van de bewoners was van mening dat deze maatregelen onvoldoende snelheid be-
perkend zouden werken en dat er bovendien voor kinderen geen duidelijke scheiding meer zicht-
baar is waardoor ze juist makkelijker de straat op kunnen schieten. 
Bewoners stelden voor een aantal vernauwingen in de straten aan te brengen, met name in de 
Begoniastraat. De verkeersdeskundige gaat in gesprek met deze bewoners om naar andere aan-
vullende oplossingen te zoeken. 
We zullen u op de hoogte houden, niet alleen over wat er gaat gebeuren, maar ook wanneer het 
zover is. 
 
Afronding beschilderen elektriciteitskastjes 
Het is duidelijk dat veel mensen enthousiast zijn over de beschilderde kasten in de wijk. De wijk-
commissie heeft al een aantal mailtjes ontvangen van bewoners die ook nog kasten voor de deur 
hebben die niet beschilderd zijn. 
Bij het project is ervoor gekozen om vooral die kasten te beschilderen die er het meest onverzorgd 
uitzagen. Ook is in de wijkkrant een oproep gedaan om kasten te melden. Nu blijkt dat er meer 
behoefte bestaat de mogelijkheid om hiervoor een nieuw project op te starten. Iedereen kan zich 
hiervoor via wijkcommissielaares@gmail.com aanmelden of via wijkbudgetlaares@hotmail.com. 
 
Inrichting van de Minkmaatstraat  
Vanuit de wijk komen vragen over de inrichting van de Minkmaatstraat. Deze straat is met name 
vanaf de Tulpstraat tot de Laaressingel in slechte toestand. De herinrichting staat op het pro-
gramma als sluitstuk van de hele renovatie van de wijk. Aangezien er enige vertraging is in de 
bouw betekent dit dat de Minkmaatstraat voorlopig ook nog niet aangepakt gaat worden. De ge-
meente en de WOM buigen zich erover of er toch enige aanpassingen mogelijk zijn. De wijkcom-
missie zet de inrichting van de Minkmaatstraat op de agenda. Het heeft onze aandacht! 
 
Betaald parkeren weer van de baan 
Eerder heeft u bericht gekregen dat binnen de singelring betaald parkeren zou worden ingevoerd. 
De gemeente is hier toch op terug gekomen. Zolang er geen duidelijke meerderheid is voor be-
taald parkeren wordt dit niet ingevoerd. De regels omtrent het bepalen van wat een meerderheid 
is zijn aangescherpt. 
 
Integraal Kind Centrum en buurtplein. 
Er is een bespreking geweest tussen de wijkcommissie (Henk en ik) en Jan Kuijper en Renate 
Klokman van het IKC, het Integraal Kind Centrum, voorheen de Brede School. 
De bespreking ging o.a. over de inrichting van het buurtplein. Er ligt een plan op tafel voor de in-
richting, een vlekkenplan, het is dus niet allemaal vastgelegd, maar er is een voorstel voor een 
aantal elementen. Het oude buurtplein blijft grotendeels bestaan, alleen de speeltoestellen dicht 
bij school zijn verouderd en mogen niet blijven. Het muurtje gaat ook weg en de zandbak ver-
dwijnt. Voor de nieuwe ingang komen bankjes en wat groen. 
 



 
 
 
Op dit moment is het plan om een soort baan van groen en klim-, speelelementen aan te leggen 
(free-run-baan), maar wat er in de baan komt ligt dus nog niet vast. 
Omdat het plan toch op korte termijn (denken ze) moet vorm krijgen is nu het verzoek om ook op 
korte termijn toch weer een buurtplein commissie in het leven te roepen. 
In die commissie kunnen in elk geval een aantal ouders van school, maar de rest gaan we als wijk 
aanleveren, het gaat om 2-3 personen. 
  
Ons idee was om in elk geval ook iemand van de Tiggelhof uit te nodigen, omdat dat natuurlijk de 
direct aanwonende partij is. 
Verder zoeken we iemand met kinderen die NIET naar de school in de wijk gaan, maar waarvan de 
kinderen wel op het buurtplein spelen. 
Misschien zijn er ook andere partijen geïnteresseerd, dus vandaar dat ik de mail ook naar RIBW en 
Leger heb gestuurd. Het is ten slotte een buurtplein. 
 
Op dit moment is er een basketbal veld en een tennisbaan en een jeux de boules baan en een 
pingpong tafel. Het plein moet ook opgeknapt worden en er is weinig geld beschikbaar. We zou-
den kunnen overwegen er geld uit de wijkbudgetten bij te doen, maar deze aanvraag zou dan 
vanuit de buurtplein commissie gedaan kunnen worden. 
 
De secretaris wijkcommissie Laares 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
Dames Kleding Beurs ‘De Grote Wollewiet’ 2014 
 
Ook dit jaar houden we weer verkoop van tweedehands dameszomerkleding. Deze kledingverkoop 
wordt gehouden op zaterdag 8 maart in de Paus Joannesschool, Floraparkstraat 155, 7531 XG 
Enschede (Stokhorst).  
De verkoop vindt plaats van 13.30 uur tot 15.30 uur. Van de opbrengst wordt 20% inge-
houden om de onkosten te dekken. 
Inleveren kan 's morgens van 9.30 uur tot 11.00 uur. Het gaat om dameszomerkleding 
vanaf maat 36, die modieus, schoon en heel is, maximaal 20 stuks per aanwezige inleveraar. Ook 
positiekleding, galakleding, handtassen, riemen en niet gedragen schoenen zijn welkom. Voor spij-
kerbroeken hanteren we een maximum van 2 stuks per inleveraar. 
Let ook op de aanplakbiljetten. 
Tot ziens op de beurs. We hopen op een grote opkomst. 
 
Voor meer inlichtingen kunt u bellen: 053 – 4333543. 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Welke politieke partijen houden voldoende rekening met senioren? 
 
In september 2013 heeft het POOB (Plaatselijk Overleg Ouderen Bonden), een lijst met aanbeve-
lingen voor een actief ouderenbeleid, gestuurd naar alle politieke partijen in Enschede, met het 
verzoek dit op te nemen in hun verkiezingsprogram. 
Woordvoerders van de politieke partijen zullen de uitwerking hiervan toelichten in een bijeenkomst 
waar alle Enschedese senioren bij aanwezig kunnen zijn.  
Er hebben zich 9 politieke partijen aangemeld voor het politieke debat dat de 3 ouderenbonden 
(ANBO, KBO en PCOB) organiseren op vrijdag 7 maart van 14.00 tot 16.00 in wijkcentrum 
De Roef, Pastoor Geertmanstraat 27. 
Er zullen 3 thema's centraal staan nl: 1) Thuis wonen met voldoende zorg, 2) Ondersteuning 
mantelzorgers en 3) Geschikte woningen voor senioren. Hoe willen de verschillende politieke par-
tijen de komende 4 jaar deze onderwerpen realiseren? Er zal voldoende gelegenheid zijn om vra-
gen te stellen aan de (nieuwe ) gemeenteraadsleden ook over andere onderwerpen.  
Iedereen is van harte welkom!  
 
Informatie bij: 
Mevr.H. Flore tel. 4674515  en de Hr. J.C. Slaa   tel.  4350472 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Alifa Burenhulpdienst Enschede 
Ouderen en mensen met een beperking, die hulp nodig hebben en geen hulp kun-
nen krijgen uit hun directe omgeving, kunnen een beroep doen op de Burenhulp-
dienst. Soms kan men geen hulp krijgen van familie of de omgeving. Kinderen wo-
nen misschien te ver weg of ze doen al zoveel.  

In de hele stad zijn 70 vrijwilligers actief die ouderen willen helpen bij diverse za-
ken, zoals:  
het halen van een boodschap, een klusje in huis of in de tuin, meegaan 
naar de huisarts of ziekenhuisbezoek.  
 
De Burenhulpdienst is bedoeld voor mensen met een smalle beurs.  
Voor een klus wordt € 2,00 per keer gevraagd en wanneer vervoer met een auto nodig is, wordt  
€ 0.30 per kilometer in rekening gebracht en natuurlijk eventuele parkeerkosten.  

Wilt u gebruik maken van de Burenhulpdienst dan kunt u ons tijdens kantooruren telefonisch be-
reiken op telefoonnummer: 053 477 88 65.  
De Burenhulpdienst is een onderdeel van Alifa Welzijn Ouderen.  



 



 

Van de wijkagent:  

Wees alert op babbeltruc 

Het gebeurt geregeld dat oplichters met een smoes aanbellen en geld probe-
ren afhandig te maken. Soms vragen ze om een glas water of een pen, ter-
wijl een handlanger het huis binnenglipt. Ook doen dieven zich soms voor als 
meteropnemer of reparateur. Deze zogeheten babbeltrucs zijn bedoeld om 
mensen op te lichten. Ik ziet het nog te vaak gebeuren en vraagt inwoners 

alert te zijn. 
 
“Bij een babbeltruc wordt er bij meestal bij oudere mensen aangebeld. Er vindt dan een ‘onschul-
dig’ gesprekje plaats aan de voordeur of in de woning. Vaak belt men aan de voorkant aan, waar-
na de handlanger aan de achterzijde van de woning via een deur of raam zijn slag slaat en 
bankpassen, geld en/of sieraden steelt. Een andere variant van de babbeltruc is het ophangen van 
een zielig verhaal dat men geld nodig heeft, dit verhaal klinkt zo geloofwaardig dat de slachtoffers 
het gevraagde geld geven.” 
 
Ik verzoek mensen met klem om nooit een pincode of andere persoonlijke gegevens aan iemand 
te geven, zelfs niet als de persoon aan de telefoon van de politie of de bank lijkt te zijn. “De politie 
of andere instellingen zullen u nooit vragen om pincodes te geven.” 
 
Ik raad mensen aan om een aantal vuistregels in acht te nemen om te voorkomen dat u slachtof-
fer wordt: 

 Wees altijd “gezond wantrouwend”. Want: “Waarom komen ze juist bij u?”  

 Laat nooit iemand binnen, ook niet in de hal. Regen of geen regen. Sluit de deur, als u 
even wat op wilt halen. 

 Meteropnemers, politieagenten, collectanten of reparateurs hebben altijd een legitimatie bij 
zich. Vraag er gerust naar. Maar let op: dit geeft geen 100% garantie want er zijn mooie 
vervalsingen in omloop. 

 Bel, als u het niet vertrouwd, het bedrijf of de instelling waarvoor degene aan de deur zich 
uitgeeft om te informeren of men de persoon aan de deur kent en om te controleren of het 
verhaal klopt. 

 Verwijs mensen die geld willen wisselen naar een bank of supermarkt. 

Een gouden regel bij onbekenden aan uw deur: als u alleen thuis bent, laat dan geen onbekende 
binnen!  
 
Als u het nog steeds niet helemaal vertrouwt, bel dan de politie via het algemene nummer 0900-
8844, en leg de situatie uit. Mijn collega’s zullen u graag advies geven en als het nodig lijkt te zijn, 
zal een politieagent naar u gestuurd worden ter controle. 
 
Vanuit de wijk is de vraag binnengekomen om een wijkspreek uur of een inloop uur te organiseren 
voor de wijkbewoners. De bedoeling is dat de wijkbewoners van de Laares de wijkagent in eigen 
persoon kunnen spreken over wijkbijzonderheden. De bedoeling is dat dit elke 3de dinsdag plaats 
vind in de Tiggelhof aan de Tulpstraat. Als blijkt dat de behoefte van de wijkbewoners anders is 
dan het nu geplande inloop uur, zal dit aangepast worden.Laat van je horen.  

Met vriendelijke groet, 

Ivonne Terpstra                       emailadres: Ivonne.Terpstra.de.Roode@Twente.politie.nl 



 



 



 

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 de Spaanse Sociëteit. 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:   
M. Kollen, T. Pril, B. Ringelink, I. Geerdink,  
M. Nijssen en C. v.d.Ven 
 
E-mail wijkcommissie Laares: 
wijkcommissielaares@gmail.com 
Website wijkcommissie Laares: www.delaares.eu 
Webmaster: Vacant   webmasterlaares@gmail.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 

 



SAMBUCA "puccini" 
topkwaliteit, van E12.95 nu voor E9.75 

 
* Boomsma Jonge Jenever 
van E13.45, nu voor E10.95 

 
* VENTISQUERO reserva, carmenere of sauvignon 

van E11.75, nu voor E7.95 

  Deze wijn staat ook op onze proeftafel.  
 

Kom proeven en overtuig uzelf! 

 
 
 
 

 
 

 

 



 

 
  

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

 
 
 

Jammer he! 
 

Hier had uw 
 

Advertentie 
 

Kunnen 
 

Staan! 
 

Maatschap Fysio- en Manuele therapie                   “Het Stokhorst e.o.” 
                                                                                                            Sinds 1973 een vertrouwd adres en sterk in kwaliteit! 

Alle vormen van FYSIOTHERAPIE 
Voor persoonlijke en individuele benadering 
Behandeling ook zonder verwijzing mogelijk!  
Praktijk adres: (Winkelcentrum Stokhorst) 
Pioenstraat 26 – 27 
7531 KC Enschede 
Tel: 053 – 4334176 
www.fysiostokhorst.nl  
                                                                                                      KNGF – geregistreerde fysiotherapeuten 
e-mail: fysiostokhorstjkh@kpnmail.nl                                       Jacques Bakker  -  Karolien Levink 
of info@fysiostokhorst.nl                                                                     Ronald Lassche 

Voor al uw verbouw, Timmer en Tegelwerken 
                   Gespecialiseerd in Badkamers 

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


