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                     Doe mee en win een taart !  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
                             Welke Straat ?     
 
 
      
 
 
 
 
 
 In dit nummer: Nieuws v.d. Wijk –  Wijkagenda –  Fotopuzzel – WOM Minkmaatstr. -Wijkinfo – Loes 

Koekoek - Kaatje –Aanvraag Wijkbuget – CLAK – Robbedoes - Moestuin.  Inleveren kopij 20 April   



 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
                  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 

 
 

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



 
 

NIEUWS VAN DE WIJK 
door Wijkcommissie Laares 

 
Opnieuw inzaaien bloemenmeng-
sel langs de Laaressingel 
 
Het inzaaien van een bloemenmengsel op 
een strook langs de Laaressingel heeft vo-
rig jaar niet tot de verwachtte bloemen-
weelde geleid. De gemeente zaait dit jaar 
geheel gratis en voor niets opnieuw de 

strook in na de Pasen. Bij het  doorkomen van het bloemenmeng-
sel moet er een bepaald type onkruid, de melganzenvoet, uitge-
trokken worden.  
We krijgen hiervoor instructies van stadsdeelbeheer. Op Facebook zullen we een oproep doen als het zover 
is dat we in actie moeten komen. Vrijwilligers gezocht dus! 
 
 

Huiskamer en lezen in de Laares! 
Voor het inrichten van de huiskamer en het opstarten van het lezen doet Wijk-
commissie Laares een aanvraag uit het wijkbudget. Verder op kunt u de details van 
de aanvraag nalezen. Tijdens de openbare vergadering kan gestemd worden over 
toekenning van het budget. 
 
Verder zoeken wij nog vrijwilligers die een kast willen beheren. Dat kan in de vorm 
van een buitenboekenkast aan de gevel of een boekenkast binnen (in een min of 
meer openbare ruimte, zoals bijvoorbeeld een appartementencomplex). Op dit 
moment zijn er al drie locaties, ook bij het Leger des Heils kunt u straks boeken le-

nen, als met de budget aanvraag wordt ingestemd tijdens de openbare vergadering in april. 
 
  
          
 

OPENBARE VERGADERING 14 APRIL 
 
• Hebt u vragen voor stadsdeelbeheer of stadsdeelmanagement van de gemeente?  
• Of wilt u meer weten over de activiteiten van de wijkcommissie?  
 
Kom dan op 14 april bij de volgende openbare vergadering. 
 
Vragen voor de wijkagent kunt u wel stellen, maar ze zal nog niet aanwezig zijn, i.v.m. een operatie. We 
wensen haar hierbij een voorspoedig herstel! 

 

UITNODIGING 

voorlichtingsbijeenkomst inrichting 

Minkmaatstraat 

4 april 19:00 uur 
zie verderop in de wijkkrant 

 



 



 
 

WIJKAGENDA 2016 
 
5 april  HUISKAMER IN DE LAARES 
  14.30 uur – 15.30 uur – Buurthuis Tulpstraat 63 
  Gastvrouw: Gerda Bruijnestijn 

Ook op 12-19-26 april 
 
7 april  HUISKAMER IN DE LAARES 

19.00-20.00 uur, gastheer: dagelijks bestuur Wijkcommissie Laares 
 
14 april  OPENBARE VERGADERING WIJKCOMMISSIE LAARES 
   20.00 uur Buurthuis Tulpstraat 63 
 
17 april INLOOPOCHTEND BSO 
   Zie flyer verderop in de wijkkrant 
 
28 april 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 – 

Volgende datum: 26 mei 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANNENKOEKENDAG 18 MAART GROOT SUCCES!!!!! 
 

Groep 7 van OBS de La Res  
bakt pannenkoeken voor de be-

woners van de Tiggelhof. 
 Ontvangstcomité staat klaar, 

perfecte bediening en heerlijke 
pannenkoeken, wat wil je nog 

meer! 
 

Volgend jaar weer? 

VRIJWILLIGERSWERK DOEN?? 
 
•  Helpen met inzaaien bloemenmengsels:  
   Houdt facebook in de gaten! 
•   Boekenkast beheren? 



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. Haverkamp 
Van Harte Gefeliciteerd !  
 
De uitslag was :  Rozenstraat.                                           

              

 
 

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

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



 

 

 

 

Uitnodiging Informatieavond Herinrichting Minkmaatstraat,  Laares op maan-
dag 4 april 2016 
 

Geachte bewoner/ondernemer,  

 

De Minkmaatstraat wordt opnieuw ingericht. Een ingrijpend project waar wij u graag bij willen betrek-
ken. We nodigen we u daarom uit voor een informatieavond over de herinrichting van de Minkmaat-
straat. 

 

De informatieavond vindt plaats op maandag 4 april in de openbare basisschool La Res, loca-
tie wijkraad, ingang Tulpstraat. Ontvangst vanaf 18.45 uur. 

 
Ten behoeve van de herinrichting zal Arcadis, in opdracht van de Wijkontwikkelings-
maatschappij Laares en Gemeente Enschede, een Voorlopig Ontwerp (VO) van de 
vernieuwde Minkmaatstraat presenteren. Het VO toont een veilige, moderne straat en 
laat oplossingen zien voor knelpunten die er nu zijn, zoals de aanleg van een nieuw 
hemelwaterriool om wateroverlast te verminderen. Op het nieuwe riool worden ook 
de hemelwaterafvoeren van de daken van uw woning of bedrijf aangesloten. 
 
Graag horen wij uw mening over deze plannen. Nadat wij uw reacties hebben ont-
vangen, kunnen we het ontwerp definitief maken, verder voorbereiden en uitvoeren. 
 

De agenda van de avond ziet er als volgt uit:  

18.45  Inloop en ontvangst 

19.00 Welkomstwoord door Wijkontwikkelingsmaatschappij Laares (WOM) en 
Gemeente Enschede 

19.20  Uitleg herinrichting Minkmaatstraat  

19.40  Uitleg maatregelen tegen wateroverlast 

20.00  Pauze 

20.30  Behandeling vragen 

21.30  Sluiting 

Graag zien wij u op maandag 4 april! 

 

Met vriendelijke groet, mede namens Gemeente Enschede, 
 
André la Rivière 
WOM De Laares 



 



 
 
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 
 
 



 
 
Mijn naam is Loes Koekkoek, en ik werk als fysiothera-
peut bij Fysiotherapie Kitty de Boer in Gezondheidcentrum Ooster-
poort. Ik ben op dit moment bezig met de masteropleiding psycho-
somatische fysiotherapie. Psychosomatisch fysiotherapeuten kijken 
naar het verband tussen lichaam, geest en leefomgeving. Ze zijn 
gespecialiseerd in het behandelen van klachten die samenhangen 
met spanning of stress en klachten als pijn en vermoeidheid.  

De afronding van mijn masteropleiding is begonnen. Voor mijn afstudeer onderzoek ben ik op zoek naar 
mensen met slaapproblemen en lichamelijke klachten die door een fysiotherapeut behandeld kunnen wor-
den. Ik ben benieuwd naar wat de invloed is van slaapproblemen op het herstel van lichamelijke klachten. 
Hiervoor moet ik van zo veel mogelijk mensen informatie verzamelen. Deze informatie wordt verzameld via 
een vragenlijst die eenmalig ingevuld dient te worden. De gegevens worden geheel anoniem verwerkt.  
Zou u mee willen doen aan mijn onderzoek? Neem dan contact op! 
 
Telnr: 053-4361012 
Email: info@sfoost.nl  

Voor onze andere specialisaties, bezoek onze website: www.sfoost.nl  

     
 
Kaatje viert Pasen 
 
 
De tafel is versierd met gekleurde paaskuikentjes en een paasmandje met chocolade eitjes. Overal 
verschijnt de gele kleur in huis, het is Pasen! Ik kan niet wachten om naar buiten te gaan zonder 
jas, korte mouwenshirts te dragen en volop te genieten van de warmte die gaat komen. Met Pa-
sen ontwaakt Kaatje uit haar winterslaap, ze bruist van energie… 
 
Wat doet Pasen nog meer met mij dan alleen verlangen naar mooi weer en buiten zijn? Als ik naar 
de paaskuikentjes op de tafel kijk, ervaar ik het begin van nieuw leven. De lammetjes worden ge-
boren, misschien krijg ik wel een nestje van vogels in de tuin en ineens zie ik groene knoppen aan 
de takken verschijnen. Doordat ik het nieuwe leven voor me zie verschijnen, realiseer ik me ook 
wat voor een kracht er in de natuur aanwezig is. Fascinerend, dat na een periode van donker en 
kou er toch weer nieuw leven ontstaat!  
 
Misschien is dat ook wel wat ik mezelf ervaar: het lijkt alsof ik opnieuw tot leven kom met brui-
sende energie, allerlei nieuwe ideeën, creativiteit & beweging. Misschien is Pasen juist wel nodig 
voor mij om het nieuwe leven om me heen te zien? Misschien ben ik wel 
deel van dit nieuwe leven, omdat ik het zie, ervaar en wil delen? Daarom 
vier ik Pasen: ik ervaar weer een beetje nieuw leven in mezelf! 
 
Vrolijk Paasfeest! 
 
Kaatje 
 
 



 
AANVRAAG WIJKBUDGET 

HUISKAMER EN LEZEN IN DE LAARES 
Wat willen we? 
 De pas opgestarte huiskamer in de Laares inrichten en er 

een gezellige plek van maken om samen te komen, om te be-
ginnen 6 x per maand. Dit kan uitgebreid worden naar be-
hoefte. 

 Boekenkasten plaatsen op verschillende plekken in de wijk, 
zowel binnen als buiten, waar bewoners van de Laares boe-
ken kunnen lenen. 

 
Wat hebben we nodig? 
 Budget voor boekenkasten en boeken 
 Budget voor luie stoelen, planten en sfeerverlichting 
 

LEZEN IN DE LAARES 
Aantal Kosten 

Boekenkasten in het Buurthuis €  660,00  €   2.640,00  
Buitenboekenkast €  220,00  €       660,00  
Stempel €    40,00  €         40,00  
Boeken 2837 €      0,35  €       992,95  

HUISKAMER IN DE LAARES 
Fauteuil 150 €       300,00  
planten 30 €         60,00  
schemerlamp 50 €       100,00  
Onvoorzien €       207,05  

Totaal €    5.000,00  

 
Wat doen we zelf?  
 Koffie en thee zetten en gastheer/vrouw zijn 
 Activiteiten organiseren tijdens de huiskamer 
 Boekenkasten beheren 

 
Wanneer wordt er besloten? 
 Tijdens de openbare vergadering van de wijkcommissie op 14 april 
wordt hierover gestemd, dus laat daar weten wat je van dit idee vindt. 
 Heb je vragen of wil je meedoen? 
Mail dan wijkcommissielaares@gmail.com 
 
 



 
VOOR KINDEREN (en hun ouders)! 

van de CLAK 
Maandelijks knutsel uurtje tijdens de 
huiskamer op dinsdagmiddag 
(kijk op Facebook voor wanneer en wat) 

 
2 JULI ZOMERFESTIVALVOOR TIENER 

Lasergamen en Disco 
in een grote tent 

 
 

 

BABY GEBOREN? 
Laat het ons weten.  

Wij verwelkomen de nieuwe wijkbewoner in de 
wijkkrant en je krijgt een cadeautje voor de 

baby! 
 

De CLAK dat zijn Gerrie, Christine, Danielle, Natasja, Alwine en Angelie.  
Voor onze activiteiten maken we gebruik van het wijkbudget. 

Je kunt ons mailen via: wijkcommissielaares@gmail.com 
 

 



 

 

Inloopochtend  
KDV Robbedoes! 

 
Donderdag 7 april van 09.30 tot 11.00 uur 

 
Er is weer een gezellige inloopochtend op  

KDV Robbedoes. De kinderen laten zien wat ze hebben gedaan met het thema: 
‘dit ben ik’. 

 
Iedereen is welkom; ouders, belangstellenden,  oma’s en opa’s of je liefste 

buurvrouw. 
 

Locatiedirecteur Jan Kuijper en pedagogisch medewerksters leiden jullie graag 
rond. 

 
Kindercentrum Robbedoes, Tulpstraat 67 

De koffie en thee staan klaar! 



 
Moestuin De Lelie, een Impressie 
  
Onze wijktuin heeft alle seizoenen meegemaakt. Van een aarzelend begin in de lente van 
2015 naar een bloeiende overgang in de zomer. Zaaien in kweekbakjes, planten in de tuin en 
uiteindelijk de verkoop op zaterdag. In de avond schoffelen en discussiëren welke groentes 
bij elkaar passen en welke juist niet. Staan de tomaten te droog en waarom komen de kom-
kommers niet boven de grond? 
Dit alles onder toeziend oog van onze Italiaanse buurman, altijd tijd voor een praatje en wat 
advies voor ons als beginnende moestuinders. 
Daarna het begin van de herfst met de Ditjes en Datjes markt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De rode en witte kolen liggen gepoetst op de kraam en de zelfgemaakte pompoensoep vindt 
gretig aftrek.  
En nu de winter, even rust een stilte die bij deze tijd van het jaar past. Het zal niet lang meer 
duren of het begint weer te kriebelen. Wat gaan we zaaien, wanneer gaan we verder met het 
kippenhok, de inrichting van de kas en hoe gaan we de tomatenplanten beter beschermen te-
gen een juli storm. 
 
Van de opbrengst gaan we nieuwe zaden kopen en misschien wat gereedschap.  
Voor wie nog tuingereedschap over heeft houden we ons van harte aanbevolen. 
Dit jaar willen we graag rabarber in de tuin, wie kan ons daaraan helpen? 
 
Wat hebben we ons best gedaan en wat is het goed gelukt. Langzamerhand hoop ik mijn 
zwarte vingers te vervangen door groene. Al zal voor mij persoonlijk het sociale gebeuren 
het leukste aspect blijven aan het werken in onze wijktuin. 
Kom gerust langs voor een praatje of een kijkje als een van de vrijwilligers aanwezig is. Als 
het hek openstaat zijn alle belangstellenden uit de wijk welkom. 
 
Vanaf 7 mei is de Moestuin weer elke zaterdag geopend van 10.00-12.00 uur 
 
Tot kijk in de moestuin 
 



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! 
  

 



 


