
  
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Maak een mooie foto van uw omgeving/buurt en win een taart! 
 Deze foto is van Fedde Gaastra 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                             
 
 
      
 
 
 
 
 

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

In dit nummer: Nieuws vd Wijkcommissie –  Wijkagenda – Fotopuzzel – Ditjes en Datjes – Adopteer 
een boom –  Wijkinfo Laares –  Kaatje –I’ am dreaming –Armoede – Inleveren kopij 16 December 
2015   



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
                  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 
 
Wijkschouw redelijk bezocht 
Tijdens de wijkschouw op 11 november liepen bewoners en func-
tionarissen door de wijk. De conclusie was dat de wijk er eigenlijk 
heel keurig bijligt op een aantal moeilijke punten na, zoals de 
braakliggende terreinen. Het volgende kwam aan de orde: 
 
Rioolbuizen in het Aldenkampplantsoen 
De discussie blijft de kop opsteken: moeten ze eruit of moeten ze blijven. Kinderen spelen graag op ver-
borgen plekken en die kent de wijk niet veel. Helaas wordt er ook misbruik gemaakt van deze “geheime” 
plaatsen. Wijkcommissie Laares en Stadsdeelbeheer inventariseren graag wat de bewoners in de Laares 
willen. Moeten ze weg of moeten ze blijven? U kunt uw mening geven op de openbare vergadering van 10 
december of via ons mail adres: wijkcommissielaares@gmail.com. 
 
Betaald parkeren of niet 
Ook hierover bestaat verschil van mening. Op Facebook ontbrandde laatst een flinke discussie, de één wil 
wel, de ander niet. Op dit moment spelen in de omgeving van de Minkmaatstraat en de Begonia twee pro-
blemen. Allereerst de overlast door mensen die gratis parkeren vanuit het centrum. Dit probleem zou op te 
lossen zijn door betaald parkeren in te voeren, daarvoor is een meerderheid vereist. Als er genoeg geluiden 

zijn dat bewoners dit willen, kan er opnieuw een enquête georganiseerd worden.  
Het andere probleem betreft het fout parkeren. Handhaving is onmogelijk voor de 
politie zolang er geen duidelijke inrichting van de straat is. Op dit moment worden 
de plannen gemaakt voor de inrichting van de Minkmaatstraat. Zodra deze van de 
tafel komen zullen wij u informeren. De verwachting is dat er in elk geval in 2016 
duidelijkheid komt. 
 

Wijkprogramma van de Laares. 
Op 8 december is de eerste bijeenkomst in het kader van het wijkprogramma. Een aantal genodigden heeft 
zich al aangemeld om mee te denken. De Oosterstraat, Oldenzaalsestraat en (nieuwe bewoners van de) 
Meidoornstraat zijn nog niet vertegenwoordigd. Wilt u meedenken over de Laares tot 2020? Mail ons dan! 
 
Samen eten in de Laares 
In december eten we samen snert tijdens het Kerstfeest. Hiervoor hoeft u zich niet op te geven. Ook in 
2016 kan iedereen weer komen eten bij het Leger des Heils. In de volgende wijkkrant nemen we het volle-
dige jaarschema op.  
Openbare vergadering thema inbraakpreventie 
Donderdag 10 december zal op de openbare vergadering gesproken worden over 
inbraakpreventie. Onze nieuwe wijkagent Tessa Bekkenutte zal ook aanwezig zijn. 
Zij zal zich binnenkort ook voorstellen in de wijkkrant. 
U bent welkom om 20.00 uur in het Buurthuis  
 
WIJKAGENDA 2015 
1 dec  SINTERKLAASACTIVITEIT CLAK -  verrassing vanaf 17.30 uur zie ook Facebook 
7 dec  KERSTBOOM   Geplaatst in het Aldenkampplantsoen 
10 dec  OPENBARE VERGADERING WIJKCOMMISSIE 20.00 uur, Buurthuis Laares, Tulpstraat 63 
19 dec  KERSTFEEST   12.00 -16.00 uur, Aldenkampplantsoen 
 
WIJKAGENDA 2016 
9 jan  NIEUWJAARSRECEPTIE 15.00- 17.00 uur, Tiggelhof 
28 jan  SAMEN ETEN IN DE LAARES 18.00 uur, Leliestraat 2 
11 febr  OPENBARE VERGADERING WIJKCOMMISSIE   20.00 uur, Buurthuis Laares, Tulpstraat 63 



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:9 
           Containers 
      Leliestraat 2013 
       2  jaar geleden 
             Winnaar:  
   Rutger van der Heide       

              

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

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



           Nieuwe naam voor de Ditjes en Datjes Markt Laares? 

 
Beste Wijkbewoners van de Laares, 
 
Zoals jullie weten organiseren wij elk jaar de Ditjes en Datjes Markt Laares. 
Dit is een markt voor mensen die thuis creatief bezig zijn met bakken, het maken van sieraden ,kleding, of 
het maken van muziek. 
 
Wij willen graag de naam Ditjes en Datjes Markt Laares vervangen door een andere naam, de huidige 
naam geeft onvoldoende weer, wat er tijdens burendag te zien en te doen is. 
Daarom zijn wij op zoek naar een nieuwe naam, een naam die gekozen wordt door de wijkbewoners van 
de Laares zelf. 
 
Als u een leuke naam kunt bedenken voor deze markt laat het ons dan weten via: 
wijkbudgetlaares@Hotmail.com 
O.v.v. uw Naam, Telefoonnummer, Adres en e-mail adres. 
 
Bedenk een naam en win een prijs. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team Ditjes en Datjes Markt Laares 

------------------------------------------------------------------------------------ ------- 

 ADOPTEER EEN BOOM ! 
 
Beste bewoners van De Laares, 
 
Er komen bij ons wel eens vragen van wijkbewoners binnen voor meer bloemen in de wijk, en dan met 
name in de straten in het rondeel waar de bomen in staan . 
 
Wij (Werkgroep Wijkbudget Laares) vinden dit een leuk idee, en hebben de vraag uitgezet naar de wijkbe-
heerder. De wijkbeheerder vindt het prima als wij vaste planten onder de bomen gaan zetten, alleen het 
planten en het onderhoud, is voor de aanvrager zelf. 
 
Omdat het planten en onderhoud best wel veel van iemand vraagt en dit ook niet alleen te doen is voor de 
hele wijk, kwamen wij op het idee om u als wijkbewoner een boom te laten adopteren. 
 
OPROEP !  
 
Wie wil er een boom die voor de deur - of in de buurt van uw huis staat adopteren. 
En de vaste planten die er dan door u worden ingezet ook verzorgen? 
De aanschaf van de vaste planten komt uit het wijkbudget. 
 
Als u interesse heeft om een boom te adopteren laat ons dat dan weten via: 
wijkbudgetlaares@hotmail.com. o.v.v. uw Naam , Straat, Telefoonnummer en e-mailadres , en vooral om 
welke boom het gaat.Wij zullen dan inventariseren om hoeveel adoptiebomen het gaat, en zullen u dan 
uitnodigen om samen met u het plan verder uit te werken. 
 
Met vriendelijke groet, 
WWL (Werkgroep Wijkbudget Laares) 
          



 



 
Mensen gevraagd namens Kaatje 
 
Mensen gevraagd om de vrede te leren 
Waar geweld door de eeuwen model heeft gestaan 
Mensen gevraagd die de wegen markeren 
Waarop alles wat leven heeft verder kan gaan 
 
Mensen gevraagd om de noodklok te luiden 
En om tegen de waanzin de straat op te gaan 
Mensen gevraagd om te tekens te duiden 
Die alleen nog moedwillig zijn mis te verstaan 
 
Mensen gevraagd om hun nek uit te steken 
Voor een andere tijd en een nieuwe moraal 
Mensen om ijzer met handen te breken 
Al lijkt het ondoenlijk en paradoxaal 
 
Mensen gevraagd om hun stem te verheffen 
Verontrust door een wapen dat niemand ontziet 
Mensen die helder de waarheid beseffen 
Dat wie mikt op een ander zichzelf ook beschiet 
 
Mensen gevraagd die in naam van de vrede 
Voor behoud van de aarde en al wat daar leeft 
Wapens het liefst tot een ploeg willen smeden 
Voor de oogst die aan allen weer overvloed geeft 
 
Mensen gevraagd 
Er worden mensen gevraagd 
Dringend mensen gevraagd 
Mensen te midden van mensen gevraagd 
 
 
Coen Poort 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Evensong Projectkoor Twente onder leiding van Jorrit Woudt met medewerking van Gijs van 
Schoonhoven, orgel 
vrijdag 27 november 20.00 uur in de Stadsmatenkapel van het MST, Ariënsplein te Enschede. 
 
 
Het Evensong Projectkoor Twente verzorgt een concert met Engelse koormuziek.  
 
Er worden werken ten gehore gebracht van onder anderen Herbert Brewer (Magnificat and Nunc Dimittis), 
John Sanders (Preces and Responses), Malcolm Archer, Gordon Young en John Goss 
 
Het totale muzikale programma duurt ongeveer 1 uur. Het concert is gratis toegan-
kelijk, maar een vrije gift  na afloop is van harte welkom. 
U vindt de kapel in de locatie Ariënsplein, 1e verdieping, vlakbij de brug. Komende 
vanaf de brug: direct 2x rechts. 
 
 
 
 



 
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 



I’m dreaming of home 
 
Merry Christmas – 13 december 2015 

Het concert "Merry Chirstmas" staat in het teken van kerst, vernoemd naar de film “Merry Christmas”. Mer-
ry Christmas is een film uit 2005 die zich afspeelt tijdens de Eerste Wereldoorlog en als thema de waarge-
beurde kerstwapenstilstand heeft. Wanneer de Kerst aanbreekt, gebeurt er echter iets volkomen 
onverwachts. Die nacht worden de levens gevolgd van vier personen: een anglicaanse priester, een Franse 
luitenant, een tenor en zijn zingende geliefde, een sopraan. In die nacht gebeurt het ondenkbare, wanneer 
soldaten de wapens neerleggen en elkaar benaderen om Kerst te vieren. De Franse componist Philippe 
Rombi heeft schitterende muziek gecomponeerd voor deze film, waaronder het wonderschone en indruk-
wekkende Ave Maria. 

Jaarlijks geven de strijkers van Orchestra Twente samen met Choir Twente, harpiste en solisten o.l.v. Mo-
nique Kokkeler het concert “Merry Christmas” in de Jacobuskerk te Enschede, wat al een begrip wordt in 
Enschede en omstreken.  

I'm dreaming of home is het openingslied van het concert "Merry Christmas". I'm dreaming of home is een 
eerbetoon aan de soldaten die vochten voor zowel de geallieerden en de Centrale Mogendheden in de Eer-
ste Wereldoorlog. Dit jaar wordt het concert "Merry Christmas" gegeven op zondag 13 december 2015 om 
15.00 uur in de Jacobuskerk te Enschede. Het wordt een geweldig gevarieerd concert met in het begin en 
aan het eind  een  doedelzakspeler. U bent van harte welkom, graag tot ziens op zondag 13 december 
2015. 
 
Voor meer informatie zie : www.OrchestraTwente.nl 
Kaartverkoop : via Info@OrchestraTwente.nl  

Kaarten zijn tevens verkrijgbaar bij : Van Weersel & Zn. , Oldenzaalsestraat 126 te Enschede.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 VOORLICHTING OVER INBRAAKPREVENTIE 
 
Woninginbraken??? 
Een veilig gevoel in uw huis. Het lijkt van- zelfsprekend, maar 
is het helaas niet. In Enschede werken poli- tie en gemeente 
samen om de stad nog veiliger te maken. Eén van de priori-
teiten is het terugdringen van het aantal woninginbraken. 
Door het aanbrengen van eenvoudige mid- delen en maatrege-
len kan een inbraak al snel worden voor- komen. Wilt u we-
ten wat u kunt doen?  
 
Preventieavond 
Om u een beter beeld te geven van wat u zelf kunt doen om 
uw woning en wijk veiliger te maken nodigen wij u van harte uit voor het bezoeken van de preventieavond. 
Deze zal op donderdag 10 december  om 20.00 uur plaatsvinden. De bijeenkomst zal plaatsvinden in 
Buurthuis Laares, Tulpstraat 63. 

 
--------------------------------------------------------------------------------- 

‘Kerstpakketten tegen stille armoede’ 
 
Voor het tiende achtereenvolgende jaar zal de actie “Kerstpakketten tegen stille armoede” worden uitge-
voerd. Ook dit jaar gaan een groot aantal vrijwilligers in Twente zich inzetten voor deze actie. Met de ont-
vangen bijdragen, in welke vorm dan ook, worden kerstpakketten samengesteld. Deze pakketten worden 
bezorgd bij streekgenoten die niet in aanmerking komen voor een pakket van de Voedselbank. Dat kan zijn 
omdat de tijd om in aanmerking te komen voor ondersteuning van de Voedselbank is verstreken maar ook 
omdat de aanvraag daar is afgewezen omdat het gezinsinkomen misschien net iéts boven de norm lag. 
  
Inhoud van de pakketten 
Het uitgangspunt van de actie is het inzamelen van artikelen uit kerstpakketten. Ervaring heeft ons inmid-
dels geleerd dat ook artikelen speciaal worden ingekocht om ter beschikking van de actie te stellen.   
Ook het uitgangspunt “Levensmiddelen” is losgelaten. Gebleken is dat ook grote behoefte bestaat aan arti-
kelen als zeep, shampoo, wasmiddelen e.d. Ook deze bijdragen zijn dus zeer welkom. 
 
Over het inzamelen en uitreiken 
Voor het inzamelen van de bijdragen staan tussen14 en 22 december vele vrijwilligers op hun huisadres 
paraat om uw bijdragen in ontvangst te nemen.  
De ingezamelde artikelen worden op een locatie in Twente bij elkaar gebracht en tot kerstpakketten ver-
pakt. Deze pakketten worden op de dag voor Kerst overhandigd aan instellingen die zich richten op armoe-
dezorg in de regio. Zij zorgen voor een rechtvaardige verdeling en uitreiking van de pakketten. 
 
Inzameladressen en informatie over de actie 
Op de website van de actie: www.ikdeelmijnkerstpakket.nl vindt u een actuele lijst met inzameladressen en 
inzameltijden. Ook kunt u daar meer lezen over het doel en de uitvoering van de actie. Wilt u contact op-
nemen met de organisatie dan kan dat met Ton Scheurink op telefoonnummer 0613957048 of stuur een e-
mail naar kerstman@ikdeelmijnkerstpakket.nl  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
Namens de Wijkcommissie Laares en de medewerkers van 
de Wikkrant Laares wensen wij alle Buurtbewoners alvast 
een Prettige Feestdagen en een goed en veilig Nieuw Jaar 



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! 
  

 



 


