
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WIJKKRANT de LAARES 
Jaargang 39 – September  2015 
uitgegeven door de stichting Wijkcommissie de Laares 
Email: wijkkrantlaares@hotmail.com 
 
 

In dit nummer: Nieuws vd Wijkcommissie –  Wijkagenda – Column - Fotopuzzel – Moestuin de Lelie - 
Wijkinfo Laares – Kaatje – Wijkteams - Inleveren kopij 20 September 2015   

Ditjes en Datjes Markt Laares                                                  
zie middenblad 

Doe mee en Win een Taart ! 
Ken uw wijk, en raad de Fotopuzzel ! 

 

De vorige puzzel is gewonnen door Richard Berkel .  Ge-
feliciteerd!                       Foto: 7  Waar is dit?                                                            
  



 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
                  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 

 

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



 
NIEUWS VAN DE WIJKCOMMISSIE 
 
Zomer activiteiten 
Op 13 juni sloten we het schooljaar af met de opening van de moestuin 
en het Zomerfestival. Beide waren een groot succes. Er waren veel be-
zoekers. Halverwege de middag werden we getrakteerd op een enorme 
hoosbui, een paar stoere mannen lieten zich er niet van weerhouden 
om gewoon kletsnat door te springen. Na de hoosbui kwamen de ijsjes 
en die verdwenen met de regen als sneeuw voor de zon!  
Foto’s kunt u bekijken op onze website. 
Ook de ViVa op 5 augustus in het Aldenkampplantsoen was druk be-
zocht. Een aantal bewoners heeft zich ingespannen voor de organisatie 
en gaan zich mogelijk aansluiten bij het CLAK.  
 
Nieuws van de WOM 
De bouw van de 8 woningen aan de Zwanensteeg vordert. Daarnaast 
worden er plannen ontwikkeld voor de bouw van 17 huizen aan de Be-
goniastraat. De inrichting van de Tulpstraat en de Meidoornstraat schiet 
ook op en het wordt mooi 
 
Openbare vergadering wijkcommissie Laares in juni 
Op 4 juni was de openbare vergadering van de wijkcommissie druk bezocht.  
 
Introductie van Humanitas door Gerard Benedictus 
 
Sinds een paar maanden heeft Humanitas een vestiging gekregen in ons voormalige badhuis. Deze vesti-
ging is niet specifiek actief in de Laares, maar in heel Enschede. Humanitas zet zich in om mensen te bege-
leiden om terug te keren in de samenleving, deze begeleiding duurt maximaal een jaar en gebeurt met 
behulp van vrijwilligers. De vrijwilligers krijgen een uitgebreide training voor ze van start gaan. Wie meer 
wil weten kan erover lezen in de wijkkrant van juni (ook digitaal te vinden op onze website: 
www.laares.nl). 
 
Stadsdeelmanagement introduceert wijkcoaches 
 
Marrianne van de Berg, senior beleidsmedewerker van stadsdeel centrum, vertelt dat de gemeente per 1 
januari gestart is met wijkteams en wijkcoaches. Alle organisatie’s, zoals bijvoorbeeld maatschappelijk werk 
en jeugdzorg zijn hierin gebundeld. Centrum heeft één wijkteam. In deze wijkkrant vindt u een stukje van 
Rianne van ’t Hullenaar. Zij zal op 8 oktober tijdens de volgende openbare wijkcommissie vergadering sa-
men met een wijkcoach en een consulent WMO hierover meer komen vertellen en natuurlijk kunt u vragen 
stellen. 
 
Samen eten in de Laares 
 
De nieuwe data voor het “Samen eten in de Laares” zijn: 22 oktober, 26 november wel even aanmelden 
voor deze maaltijden!  
U kunt zich opgeven via wijkcommissielaares@gmail.com of door te bellen naar 053-4807720. 
De kosten zijn € 2.50 en het eten staat klaar om 18.00 uur.  
Het is verstandig om bijzondere dieetwensen van te voren even te overleggen.  
26 september de wijk BBQ aansluitend aan de Ditjes en Datjes markt, 
Het Kerstfeest in de wijk is op 19 december.   
Voor de Wijk BBQ en het Kerstfeest hoeft u zich niet aan te melden.  
 
                                                       U bent van harte welkom! 
 
 
 



 
WIJKAGENDA 2015 
 
26 sept.  DITJES EN DATJES MARKT  12.00 -16.00 uur, Aldenkampplantsoen  
                                     WIJK BBQ  16.00 uur, Aldenkampplantsoen 
 
8 okt.   OPENBARE VERGADERING WIJKCOMMISSIE   
                                                        20.00 uur, Buurthuis Laares, Tulpstraat 65 
 
22 okt.  SAMEN ETEN IN DE LAARES,  18.00 uur, Leliestraat 2, opgeven noodzakelijk 
 
26 nov.   SAMEN ETEN IN DE LAARES, 18.00 uur, Leliestraat 2, opgeven noodzakelijk 
 
3 dec.  SINTERKLAASACTIVITEIT CLAK (verrassing) 
 
7 dec.  KERSTBOOM 
 
10 dec . OPENBARE VERGADERING WIJKCOMMISSIE   
                                                         20.00 uur, Buurthuis Laares, Tulpstraat 65 
 
19 dec.  KERSTFEEST                       12.00 -16.00 uur, Aldenkampplantsoen 
 
2 jan.     2016 NIEUWJAARSRECEPTIE 15.00 uur 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Column Weth. Eelco Eerenberg  
 
Oproep deelname aan klankbordgroep Evenementen  
  
Beste bewoner, 
  
Sinds een aantal jaren bestaat bij Stadsdeelmanagement Centrum de klank-
bordgroep Evenementen. In deze klankbordgroep Evenementen nemen be-
woners (o.a. via de Wijkraad Binnenstad Enschede), Enschede Promotie en 
collega’s van de gemeente Enschede van o.a. de afdelingen Handhaving, 
Vergunningen en Stadsdeelmanagement Centrum deel om met elkaar de 
evenementen in de binnenstad van Enschede te evalueren en om met elkaar 
suggesties voor evenementen voor het komende jaar te bespreken.  
 
We vinden het van belang om met bewoners dit gesprek te voeren omdat jullie ons als inwoner van de 
stad en bezoeker van evenementen terug kunnen koppelen hoe de evenementen worden ervaren. Wij wil-
len de bezetting van de klankbordgroep Evenementen graag versterken door een vertegenwoordiging in de 
klankbordgroep Evenementen vanuit in ieder geval alle wijken in het stadsdeel Centrum. Wij denken dan 
bijvoorbeeld aan twee bewoners per wijk. Via deze weg willen wij dan ook aan bewoners vragen om zich 
op te geven voor de klankbordgroep Evenementen. 
  
Het tijdsbeslag voor deelname aan de klankbordgroep Evenementen zal 1 à 2 keer per jaar ongeveer 1,5 à 
2 uur zijn. De eerstvolgende bijeenkomst hiervoor zal in november zijn. Nadere inhoudelijke informatie 
hierover kan worden verkregen bij Chequita Gajadhar (senior adviseur Stadsdeelmanagement Centrum) 
op 053-4818094 en Leo Moons (voorzitter Wijkraad Binnenstad Enschede) op 053-4304946. 
Opgeven voor de klankbordgroep kan via het mailadres j.java@enschede.nl. In het geval er te veel aan-
meldingen zijn zullen wij in overleg bekijken wie er vanuit de betreffende wijk deel kan nemen aan de 
klankbordgroep Evenementen. 
  



 

Doe mee en Win een Taart ! 

Ken uw wijk, en raad de Fotopuzzel ! 
 
Herken de detailfoto 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 bekend gemaakt. (d.m.v.loting)   
oplossing (straat en evt. nummer, 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 oplossing vorige krant: 
                            Foto 6: 
                      Leliestraat 18 
                        Winnaar: 
 

            Richard Berkel 
 

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

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



 

Moestuin De Lelie.  

Beste bewoners, 
 
Ongeveer 2 jaar geleden ben ik met een paar vrijwil-
ligers begonnen om deze moestuin te realiseren, en zie 
hier 2 jaar later het resultaat. 
Bij de opening van Moestuin de Lelie op 13 juni waren 
er veel bezoekers uit de wijk. 
Het Leger des Heils heeft die dag de hapjes en de 
drankjes verzorgd, en het koor Multiple Voices van De 
Kaliber kunstenschool heeft gezongen. 
Daniel onze wijkfotograaf heeft een mooi filmpje ge-
maakt, en Dj Marc heeft de muziek verzorgd. 
 
Wethouder Eerenberg heeft de tuin geopend, de be-
doeling was om een appelboom te planten, maar door-
dat de boom al vroeg werd gebracht, moest de boom 
ook al direct de tuin in. 
Symbolisch heeft de Wethouder er zand bijgegooid, maar Annemarie een van de vrijwilligers had 
een andere oplossing, de Wethouder mocht de eerste aardbei uit de tuin eten, mooi gepresen-
teerd op een schaal met eetbare bloemen, daarmee was de tuin officieel geopend. 
 
Nu 2 maand later kan ik zeggen dat het een succes is,  de tuin groeit en bloeit dankzij de goede 
zorg van de vrijwilligers. 
Ook zie ik dat er elke zaterdag, bewoners komen om er groente op te halen, de tuin is een biolo-
gische moestuin, en zo dichtbij. 
Zelf werd ik een keer verrast op zaterdag met een kop koffie en iets lekkers, zelfgemaakt door 
een van de vrijwilligers , een warm ontvangst vond ik het. 
En als ik dan zie hoe de kinderen meehelpen met de tuin of gewoon aanwezig zijn, dan denk dat 
is toch genieten. 
En dan de vele ideeën die tijdens het schoffelen ontstaan ;-) geweldig toch. 
 
Wij kunnen zeggen dat wij een biologische groenteboer in de wijk hebben, en ik hoop dat wij, met 
ons allen er lang van mogen genieten. 
 
De Moestuin is iedere zaterdag geopend van 10.00 tot 12.00, en als de vrijwilligers aan het werk 
zijn, bent u altijd van harte welkom, ook dan kun u uw groente ophalen. 
 
Terugkijkend op een leuk project, dat dankzij het wijkbudget gerealiseerd kon worden. 
 
Gerrie Welcker 

 



 



 

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, en C. v.d.Ven 
 
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 
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 
 
 
 



Kaatje,   HELLUP 
 
morgen is 't zover 
achterop mijn fiets een hele grote tas 
HELLUP, ik ga naar de brugklas 

 

in mijn mond allemaal van die akelige slotjes 
en op mijn neus een hele dikke bril 
‘t is dat ik MOET, niet dat ik wil 

 
'k heb de kriebels in mijn buik 
hoe zal het morgen zijn 
eigenlijk vond ik het op de basisschool best wel fijn 

 
de leraren zijn vast groot en streng 
toen nou, HELLUP me nou 
ik wil weer naar mijn lieve oude juffrouw 

 
Jeetje, wat zit ik nou toch te zeuren 
over toen, toen en toen 
IK GA HET GEWOON DOEN! 

 
Morgen is het dan zover 
achterop mijn fiets een hele grote tas 
YES, ik ga naar de brugklas 
 
Kaatje 
………………………………………………………. 
 

Wijkteams Enschede  
  
Waarvoor kunt u bij de wijkteams terecht? 
In iedere wijk van Enschede is een wijkteam. De wijkteams zijn er voor alle inwoners, van 0-100, die (tijde-
lijk) problemen ondervinden met hun zelfredzaamheid en het meedoen in de maatschappij. Als u er zelf 
niet uitkomt, kunt u een beroep doen op de professionele hulp van de wijkteams. 
  
Waarvoor kunt u bij het wijkteam terecht? 
U kunt bij ons terecht voor informatie en advies en voor ondersteuning bij vragen over zelfstandig leven 
met een beperking of chronische ziekte, de opvoeding van uw kinderen, hulp voor uw kind en voor hulp bij 
psychosociale problemen. Ook als u mantelzorger bent en vragen heeft met betrekking tot uzelf of degene 
voor wie u zorgt. Dit doen we verdeeld over de stad, dus altijd dicht bij u in de buurt. De wijkteams zijn 
een samenwerking van de Gemeente Enschede en de Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Ensche-
de-Haaksbergen. 
  
Voordat u contact opneemt met het wijkteam is het raadzaam om de digitale wegwijzer van de overheid te 
benaderen via www.regelhulp.nl. Deze wegwijzer is voor iedereen die zoekt naar informatie over hulp en 
ondersteuning. 
  
Wilt u informatie of een advies? 
Dan kunt u bij het wijkteam in uw wijk terecht bij het dagelijkse spreekuur van maandag tot en met vrijdag 
van 9:00 – 10:00. Voor de Laares geldt dat uw wijk ligt in het stadsdeel centrum en daarmee onder het 
wijkteam centrum valt. Wij zijn gehuisvest in het gebouw ‘de Noordmolen’ aan de Molenstraat 50. Ook kunt 
u telefonisch contact opnemen met het wijkteam op 053 - 481 79 00. Van maandag tot en met vrijdag zijn 
we telefonisch bereikbaar van 9:00 uur – 17:00 uur. U kunt bijvoorbeeld bellen voor zaken die meer aan-
dacht en tijd vragen. Er zal daarna contact met u opgenomen worden om een afspraak te maken. Zo hoeft 
u niet te wachten en zorgen we voor een gesprek op maat. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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! 
  

 



 


