
 
 
             

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Doe mee en win een taart ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Welke Straat ?     
 
 
      
 
 
 
 
 

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

In dit nummer: Nieuws v.d. Wijkcommissie –  Wijkagenda –  Fotopuzzel – Wijkinfo Laares  – Kaatje – 
Alifa Alzheimer Café – Zomer festival – Christina’s levensweg .  Inleveren kopij 17 Maart   



 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
                  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 
 
Gewijzigde verkeerssituatie 
Na het inrichten van de Tulpstraat en de Meidoornstraat zijn er verkeersborden geplaatst, waar we graag 
iedereen op willen attenderen: 
- De Tulpstraat is één richting verkeer vanaf de singel richting Rozenstraat, verkeer moet daarna rechts 

afslaan!  
- De Rozenstraat is eigenlijk een doodlopende straat geworden vanaf de singel, aan het eind mag je niet 

linksaf EN niet rechtsaf de Tulpstraat in! 
- De Meidoornstraat was vroeger één richting vanaf de Leliestraat naar de Tulpstraat. Deze situatie is nu 

omgedraaid. Dus inrijden vanaf de Tulpstraat richting Leliestraat mag wel, andersom niet! 
 
Lente in de Laares 
Woensdag 23 maart is het zover! Om 19.00 uur verzamelen bij het Aldenkampplantsoen voor de Tiggelhof. 
Om 19.10 uur vertrekken we. De drumband gaat ons voor en we marcheren dit jaar door de Begoniastraat, 
de Minkmaatstraat, terug door de Laaresstraat, met een slingertje door de Klaproos en de Anjelier, naar de 
Rozenstraat, terug door de Leliestraat naar de Minkmaatstraat en weer rechtsaf de Tulpstraat in, via de 
bocht van de Violenstraat naar de Rozenstraat, Tulpstraat, door de Meidoornstraat om de nieuwe bewoners 

allemaal te begroeten, over het Papavercomplex naar de Papaverstraat en terug langs 
het Aldenkampplantsoen naar de Tiggelhof. Bij aankomst is er wat te lekkers te eten en 
te drinken.  
Ook dit jaar maken de kinderen hun lampionnen zelf. Het geheel zal gefilmd worden door 
onze vaste wijkfilmer! 
 

Update over het Aldenkampplantsoen 
Wijkcommissie Laares heeft een bijeenkomst georganiseerd over de situatie rond het Aldenkampplantsoen. 
Samen met Stadsdeelbeheer, wijkagent, Alifa en bewoners zijn we om de tafel gegaan om de problemen 
beter in kaart te brengen.  
Wat betreft de rioolbuizen (eigenlijk “dassenburcht” in het kader van natuurlijk spelen) blijkt dat die ook 
vooral een lelijke aanblik geven. Omwonenden kijken recht in de pijpen. 
Op dit moment wordt er in samenwerking met Stadsdeelbeheer gewerkt aan het creëren van een natuurlijk 
omlijsting van het beton, dit kan in de vorm van groen, maar ook in de vorm van speeltoestellen.  
Daarnaast gaan omwonenden een logboek bijhouden van de exacte tijden en vormen van geluidsoverlast 
die bewoners ervaren.  Op die manier kunnen Alifa en wijkagent gericht actie gaan ondernemen.  
In elk geval heeft Stadsdeelbeheer ook al de 3 rondslingerende rioolbuizen verwijderd. Er zijn paaltjes ge-
plaatst om parkeer overlast te beperken. 
 
Huiskamer in de Laares! 
Het gaat van start. De eerste vrijwilligers hebben zich aangemeld. In de activiteitenruimte van de Wijk-
commissie in het buurthuis/ IKC, Tulpstraat 63. Gerda Bruynesteyn zal elke dinsdagmiddag uw gastvrouw 
zijn.  Ze start met een 
 

FEESTELIJKE 1e KEER op DINSDAG 1 MAART 14.00 – 15.00 uur 
 
U kunt voortaan elke dinsdagmiddag binnenlopen voor een kopje koffie of thee en een praatje. Ook gaat 
het dagelijks bestuur van de wijkcommissie een bijdrage leveren, elke: 
 

1e donderdag van de maand van 19.00 – 20.00 uur 
Het is in feite een eerherstel van het oude spreekuur van de wijkcommissie zoals het door het vorige be-
stuur jaren is georganiseerd. U bent van harte welkom! 
 



 



 
(Vervolg nieuws v.d. Wijkcommissie) 
Lezen in de Laares! 
Ook het lezen in de Laares gaat beginnen. Op dit moment zijn er al twee locaties waar 
we start willen gaan, over de vorm wordt nog nagedacht. 
De aanvraag voor wijkbudget  (voor zowel lezen als huiskamer) kunt u lezen in de vol-
gende wijkkrant van april, de stemming over toekenning van het budget zal plaatsvin-
den op de openbare vergadering in april. 
Wilt u ook een bijdrage leveren?  Mail uw reacties naar: 
wijkcommissielaares@gmail.com. 
 
Fietsendepot in de gemeente Enschede 
Tijdens de openbare vergadering werd besproken dat er vrij lang een fiets bij het Aldenkampplantsoen 
heeft gestaan. De gemeente hanteert de volgende regels: 
Als een fiets ergens keurig vastgebonden staat is hij in principe van iemand en blijft de gemeente eraf. Pas 
als deze fiets er wekenlang staat wordt hij verplaatst naar 

Het Depot Enschede 
Daar worden weesfietsen en gevonden voorwerpen bewaard. Het ligt aan de Lage Bothofstraat 
300, het is bereikbaar van 9.00- 15.30 uur, elke werkdag, via 481 8008. 
Een overzicht van verloren of gevonden voorwerpen vind je op 

www.verlorenofgevonden.nl 
Als je je fiets kwijt bent is het dus ook altijd verstandig hier een kijkje te nemen. 
 
Openbare vergadering van februari 
Tijdens de openbare vergadering in februari, die goed bezocht werd, kwamen nog een aantal onderwerpen 
aan de orde: de graffiti in de wijk en hoe die verwijderd moet worden, het besteden van het wijkbudget 
dat vanaf dit jaar niet meer mag worden meegenomen naar 2017, het opnieuw impregneren en schilderen 
van het Octopus kunstwerk in het Aldenkampplantsoen, de riolering in de wijk en de wateroverlast in En-
schede, de hoeveelheid afvalbakken om hondenpoep in te deponeren.....  
Nieuwsgierig? Dan zien we u graag op 14 april bij de volgende openbare vergadering. 
 
WIJKAGENDA 2016 
 
1 maart HUISKAMER IN DE LAARES FEESTELIJKE 1e KEER 
  14.00 uur – 15.00 uur – Buurthuis Tulpstraat 63 
  Ook op 8-15-22-29 maart. 
 
3 maart HUISKAMER IN DE LAARES 

19.00-20.00 uur, gastheer: dagelijks bestuur Wijkcommissie Laares 
 
23 maart LENTE in de LAARES 

19.00 uur verzamelen bij het Aldenkampplantsoen voor de Tiggelhof 
19.10 uur vertrek van de lampionnenoptocht achter de drumband aan! 

 
 

24 maart 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: 28 april, 26 mei 
 



Doe mee en Win een Taart ! 

Ken uw wijk, en raad deze Foto ! 
 
Herken de foto 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 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  Fam. de Jong 
Van Harte Gefeliciteerd !  
 
De uitslag was :  de Papaverstraat.                                           

              

 
 

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

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



 



 
 
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 @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 moet kiezen 
 
Terwijl ik dit schrijf, realiseer me dat ik te laat ben of misschien nog net op tijd. Ik was het ronduit 
vergeten of had geen inspiratie voor een onderwerp. Het was ook nog mooi weer geweest, de we-
ken vlogen voorbij en zo waren er nog meer redenen om het niet te doen & uiteindelijk te verge-
ten. 
 
Het brengt me bij een gesprek dat een vader al schrijvend voert met zijn zoon. Je kunt 2 woorden 
zeggen: ja en nee. Met deze woorden kun je in vrijheid richting geven aan je leven. Ja, ik wil of 
Nee, ik wil niet. Ik realiseer me dat ik door deze 2 korte woorden vragen aan mezelf kan blijven 
stellen over wat ik ervaar, wat ik zie, wat ik denk, wat ik doe. Stel ik de vragen niet, dan kan ik niet 
kiezen en als ik niet kan kiezen, kan ik geen richting geven aan dat wat ik werkelijk wil. Dus ik 
moet iets, ik moet ja of ik moet nee. En ik moet ook nog eens consequent kiezen, anders begrijp ik 
mezelf niet meer. 
 
Dus ja, ik moet vandaag een Kaatje schrijven. Ik moet het, omdat ik eerder de keuze maakte om 
het te gaan doen. In die keuze kreeg ik alle vrijheid om het te doen. 
 
Ja en nee, vooral nu in deze tijd, waar je door gebeurtenissen om je heen en in de wereld regel-
matig met tegenstrijdigheid in jezelf of in de ander geconfronteerd kunt worden. Niet kiezen is 
geen optie, dan blijf je staan of blijf je verwikkeld in een vreemde situatie. Ik stel mezelf dus vra-
gen, waarop ik ja óf nee kan zeggen en waarop ik soms hard moet kauwen voordat ik durf te kie-
zen. Die lef om te kiezen geeft mij uiteindelijk een vorm van vrijheid én misschien wel geluk, die 
geheel is! 
 
Waar kies jij voor? 
 
Kaatje 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
Alzheimer Café 1 maart 2016 
 
Op dinsdag 1 maart a.s. wordt er door de werkgroep Alzheimer Café Enschede weer een 
bijeenkomst georganiseerd. 
 
Het thema van deze bijeenkomst is: Gedrag en stemmingsproblemen 
 
Gastspreker: Bianca de Geus, neuropsycholoog Mediant.  

 
Zij zal aandacht hebben voor de volgende onderwerpen: 
- Hoe ga ik om met ander gedrag? – boosheid – claimgedrag  - verdriet – angst – en in de war zijn.                   
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 1 maart 2016                   19.00: zaal open  
19.30 – 21.00 uur: programma    Toegang, koffie en thee zijn gratis.                                
Voor inlichtingen kunt u bellen met Wil Varwijk, Alifa Welzijn   Ouderen, 053-4320122. 
 



 
OPROEP 
 
Hey, Tieners van de wijk! 
Dit jaar komt het zomerfestival 
weer terug! Maar dan een beet-
je anders!  
Wij zijn zelf al hard op weg om 
een aantal leuke activiteiten te 
plannen.... 
Maar het kan altijd leuker ;) 
Hebben jij en je vrienden nou een super leuk idee? Neem dan eens contact op met 
mij en dan kunnen we samen kijken of we jou idee misschien wel kunnen uitvoeren! 
En kunnen we er samen iets moois van maken! 
Je kan mij een email sturen op danielleoostewaal@gmail.com . 
 
Groetjes Danielle Oostewaal ( CLAK Laares ) 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 

Christina’s levensweg 
 
Maria Hengelman –Schlag beschrijft in haar roman “Christina’s levensweg” het leven van een blin-
de vrouw. We volgen haar vanaf de geboorte, via schooltijd naar beroepsopleiding. Beschreven 
wordt hoe ze zich losmaakt van haar ouders, trouwt en haar kinderen opvoedt. Daarbij put de 
schrijfster, die zelf blind is, ook uit eigen ervaring. Maria Hengelman is geboren in de Duitse staat 
Hessen, nu woont zij met haar gezin in Enschede in de Laares. 
 

'Christina's levensweg' kunt u onder de volgende link bestellen: 
https://www.shopmybooks.com/BE/nl/book/maria-hengelman-schlag-
6/christina-s-levensweg-5. 
Het boek kan ook rechtstreeks besteld worden bij de schrijfster, omdat 
het dan namelijk goedkoper wordt. Een exemplaar kost € 25,96, excl. 
verzendkosten á  
€ 5,15. Bij bestellen via de schrijfster hoeven er geen verzendkosten 
betaald te worden. De boeken zijn zo duur, omdat het Books on De-
mand is. Dat betekent dat ze per stuk gedrukt worden. Hoe meer er in 
één keer besteld kunnen worden, hoe goedkoper het wordt.  
Bij de schrijfster kunt u het boek onder het volgende e-mailadres be-
stellen: mhengelman@xs4all.nl.  
 
 



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! 
  

 



 


