
 
 
             

 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                  Doe mee en win een taart ! 
                           Welke Straat ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             
 
 
      
 
 
 
 
 
 

WIJKKRANT de LAARES 
Jaargang 40 – Februari  2016 
uitgegeven door de stichting Wijkcommissie de Laares 
Email: wijkkrantlaares@hotmail.com 
 
 

In dit nummer: Nieuws v.d. Wijkcommissie –  Wijkagenda – KEBH – Fotopuzzel –  Adopteer een boom 
– Wolf in Enschede? – Alifa WMO – Kaatje – Wijkinfo Laares   –  Inleveren kopij 17 Februari   



 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
                  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 
 
Nieuwjaarsreceptie goed bezocht 
 
De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie, dit keer op de 2e zaterdag in januari was druk bezocht. Onder het genot 
van een drankje en heerlijke hapjes bespraken we het voorbije jaar, maar maakten ook plannen voor het 
nieuwe jaar! 
De Tiggelhof was weer gastheer en alles was tot in de puntjes verzorgd, waarvoor onze dank. 
 
Duurzame kerstboom? 
 
Naast de openbare vergaderingen in februari, april, juni, oktober en december, vergadert de wijkcommissie 
in de tussenliggende maanden in besloten kring. Bij die gelegenheid worden voorbije zaken geëvalueerd. 
Het volgende kwam aan de orde: 
Het plaatsen van een kerstboom, begin december, en die dan vlak na oud en nieuw versnipperen kost jaar-
lijks rond de 600-700 euro uit het wijkbudget. Dit is geen duurzame activiteit. Er wordt onderzocht of er 
een vaste kerstboom geplaatst kan worden, waar jaarlijks lichtjes in worden gehangen. Een andere optie is 
een uitsluitend uit verlichting bestaande kerstboom aan een vlaggenmast te plaatsen. Dit zou dan ook op 
meer plekken in de wijk kunnen. 
 
Voorbereidingen van de CLAK 

 
Ook het CLAK is bezig met het voorbereiden van het nieuwe jaar. De eerst vol-
gende activiteit wordt: “Lente in de Laares”. In de week voordat het zomertijd 
wordt trekken we ’s avonds met lampionnen achter de drumband aan door de 
wijk. Vorig jaar was een groot succes. We marcheerden van het Aldenkampplant-
soen, om het Nijlaar heen, door de Begoniastraat, Minkmaatstraat en Leliestraat 
terug naar het Aldenkampplantsoen. Op Facebook kunt u de foto’s en film bekij-
ken. Dit jaar gaan we het parcours mogelijk iets uitbreiden. In de volgende wijk-
krant kunt u de details hierover lezen. 
 

 
Huiskamer in de Laares? Lezen in de Laares? 
 
In de besprekingen rond het wijkprogramma kwam naar voren dat er toch behoefte is aan een plek in de 
wijk om samen te komen, zoals het buurthuis voorheen was, een 
soort wijkcentrum. Een voorzichtige stap in de richting zou zijn dat 
er op gezette tijden de gelegenheid is om koffie of thee te drinken 
in de activiteiten ruimte van de Wijkcommissie in het IKC (door 
sommige eigenwijze leden van de wijkcommissie nog steeds 
buurthuis genaamd). 
Op dit moment zijn we hiervoor plannen aan het ontwikkelen. 
Voelt iemand zich aangesproken, dan horen we dit graag. We 
zoeken dan bijvoorbeeld mensen die 1 x in de week een uurtje 
bereid zijn gastheer of gastvrouw te zijn.  
Verbonden aan deze huiskamer zouden we willen uitproberen of 
het werkt om op verschillende locaties in de wijk boekenkasten te 
plaatsen met leesboeken. Deze boeken zijn te leen, maar ieder 
mag ook boeken die hij kwijt wil plaatsen in de kasten. 
Voor dit project zoeken wij mensen die van boeken houden en be-
reid zijn een kast onder hun hoede te nemen en te beheren. (1 x 
per 1-2 weken de kast nalopen en netjes houden). 
Voor bovengenoemd plan zal binnenkort een aanvraag voor wijkbudget worden gedaan, mits er interesse 
is in de wijk. Mail uw reacties naar: wijkcommissielaares@gmail.com. 
 
 



 



 
WIJKAGENDA 2016 
 
 
11 febr. OPENBARE VERGADERING WIJKCOMMISSIE 

20.00 uur, Buurthuis Laares, Tulpstraat 63 
 

25 febr. SAMEN ETEN in de LAARES 
18.00 uur, Leliestraat 2, Leger des Heils en RIBW koken voor u! 

Meldt u zich één week van te voren: bellen naar 053 – 4807720 
 of te mailen naar wijkcommissielaares@gmail.com 
- bijzondere dieetwensen graag even overleggen – 

Andere data: 24 maart, 28 april, 26 mei 
 
 

 
 
Persbericht  
 

KEBH start met Buitenschoolse Muziekale vorming en een koor 

Dat de Koninklijke Enschedese Burgerharmonie 
(KEBH) niet een standaard harmonieorkest is, heb-
ben ze al vaak bewezen, o.a. met bijzondere concer-
ten zoals Disco Inverno en A Christmas Carol. Nu 
start de KEBH als eerste orkest in Twente weer met 
iets nieuws. KEBH, kind en muziek. Dat is de naam 
voor het koor, de buitenschoolse muzikale vorming 
(BSMV) en de blokfluitgroep samen. Daarmee kan je 
leren muziek maken op verschillende manieren, 
waarbij overstappen tussen de groepen altijd kan. 
We spelen elke donderdagavond in het Bonhoeffer 
College aan de Van der Waalslaan in Enschede.  

 

Op donderdag 14 januari begint KEBH, Kind en Muziek. Vanaf deze donderdag is er wekelijks een repetitie 
van de blokfluitgroepen, een repetitie met het koor en een les van de Buitenschoolse Muzikale Vorming 
(BSMV). Hiermee biedt de KEBH een bredere muzikale opleiding, ook voor de jongere jeugd. Kinderen van-
af groep 4 zijn welkom om deel te nemen aan de BSMV, het koor of de blokfluitgroep.  

 

De BSMV begint om 15:45 uur en duurt tot 16:30 uur. Het koor begint om 16:30 uur en repeteert tot 
17:15 uur. De blokfluitgroep oefent van 18:30 tot 19:15 uur. Alle repetities vinden plaats op het Bonhoeffer 
College Van der Waalslaan, lokaal 164. Iedereen is welkom om een keer te komen kijken of mee te doen. 
Heb je vragen, dan kan je altijd even contact opnemen via info@kebh.nl 

Kijk op de website, www.kebh.nl, voor meer informatie.  

 



Doe mee en Win een Taart ! 

Ken uw wijk, en raad deze Foto ! 
 
Herken de foto op deze pagina 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 be-
kend gemaakt. (d.m.v. loting)  
Stuur de oplossing in (straat , 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 vorige Winnaar is  O. Eyi  aan de Tulp-
straat. 
Van Harte Gefeliciteerd ! 
 
De uitslag was ook  de Tulpstraat.                                           

              

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

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



 
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. 
 
HERHAALDE 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) 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 Persbericht 
15-01-2016 
Wolf bezoekt Enschedese Wildernis 
 
Afgelopen donderdagochtend om kwart voor negen is op de 
Weerseloseweg een zeer waarschijnlijke wolf waargenomen. In 
de bocht van Landgoed Oosterveld en de Wildernis stak het dier 
de weg over. Hij kwam uit een naastliggend natuurterrein van 
Landschap Overijssel en stak in draf de weg over om weer in het 
bos te verdwijnen. De waarnemer, die ervaring heeft met wolven en honderd procent zeker is dat dit een 
wolf betreft, meldde de waarneming bij Landschap Overijssel, die het op haar beurt officieel heeft gemeld 
bij wolveninnederland.nl. De wolf, die nu waarschijnlijk tientallen kilometers verder is getrokken, heeft ro-
buuste aaneengesloten natuur nodig, waar het rustig is en voldoende prooidieren leven.  
 
“Het is leuk als een wolf  het groene hart tussen Enschede, Hengelo en Oldenzaal weet te vinden. Het be-
vestigt dat dit een waardevol gebied is waar ruimte is voor grote dieren”, aldus Landschap Overijssel. 
 
Waarschijnlijk of zeker 
Mogelijke waarnemingen van wolven in Nederland moeten gemeld worden bij wolveninnederland.nl waar 
experts vervolgens beoordelen hoe serieus de waarneming is. Honderd procent zeker zijn ze pas als er 
DNA is vastgesteld, maar foto’s en filmpjes maken een waarneming ook waarschijnlijker. Na contact te 
hebben gehad met de Enschedese waarnemer geeft Wolven in Nederland aan dat zij het een serieuze 
waarneming vinden, maar ze geven natuurlijk geen honderd procent zekerheid. 

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



 



 
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    Tessa Bekkenutte                                         tessa.bekkenutte @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 speelt graag  
 
 
Het was niet eens voorspeld, maar ineens lag er een mooie witte deken over 
het landschap; SNEEUW! Sneeuwlaarzen, jassen, mutsen op, slee uit de 
schuur en we doken de sneeuw in. Urenlang hebben we samen gespeeld in 
het witte goud, alsof er geen tijd bestond, alsof er geen leeftijd bestond. We 
waren even allemaal weer jong. 
 
Wij waren niet de enigen die genoten van het spelen in de sneeuw. Om ons heen verzamelden 
zich steeds meer kinderen en volwassenen die ik nog nooit eerder ontmoette. We speelden met 
elkaar! Een ontmoeting vanuit het spel, als samen tijdloos bewegen. 
 
Wat een heerlijk gevoel kan het zijn om in vrijheid & vriendschap te spelen. Wie gaat ermee slee-
tje rijden als er sneeuw ligt? Of schaatsen als het gevroren heeft? Dan ontmoet ik jou en ontmoe-
ten wij elkaar, zonder doel, zonder tijd & vol plezier! 
 
Kaatje 
 

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

 
 

             Alzheimer Café 2 februari 2016 
 
Op dinsdag 2 februari a.s. wordt er door de werkgroep Alzheimer Café Enschede weer 
een bijeenkomst georganiseerd. 
 
Het thema van deze bijeenkomst is: Voorlichting WMO 

 

Deze avond wordt verzorgd door : Annelies v.d. Burg, 

Consulent Maatschappelijke Ondersteuning bij de gemeente Enschede. 

Er wordt informatie geven over de WMO en alle veranderingen die er geweest zijn.  
Zij zal uitleggen wat ze voor de mensen kunnen betekenen, welke voorzieningen er mogelijk zijn voor 
dementerende ouderen en hoe men deze kan aanvragen. 
 
Zoals gebruikelijk in het Alzheimer Café is er voor bezoekers volop gelegenheid om, naast het stellen van 
vragen, contacten te leggen met lotgenoten.  
 
Deelname aan het Alzheimer Café is gratis.  
 
Alzheimer Café:   Wijkcentrum de Roef 
Pastoor Geertmanstraat 17, Enschede 
Datum en tijd:   Dinsdag 2 februari 2016 
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. 
 
 
 
 



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! 
  

 



 


