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                     Doe mee en win een taart !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Welke Straat ?  
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                  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 
 
17 NIEUWE WONINGEN AAN DE BEGONIASTRAAT 
De bouw van de 17 woningen aan de Begoniastraat is gestart, de omwonenden zijn geïnformeerd. 
De komende tijd rijdt er dus weer bouwverkeer in de wijk. Na de oplevering zal gelijk gestart wor-
den met de inrichting van de Begoniastraat. 
Verder is het terrein van het Papavercomplex leeggemaakt en er zijn sonderingen verricht. Deze 
zijn nodig om de diepte van de heipalen te bepalen voor de bouw op dat terrein. 
 
 
 
OPENBARE VERGADERING VAN DE WIJKCOMMISSIE – 9 juni 
Achter de schermen wordt er hard gewerkt voor de Laares, door de wijkcommissie: voorbereidin-
gen voor het zomerfestival, vergaderingen met de WOM, verbetering van het Aldenkampplant-
soen. De resultaten van onze inspanningen kunt u zien in de agenda en verderop in de wijkkrant. 
Verder bent u welkom op onze openbare vergadering om 20.00 uur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
HERDRUK BOEK “ZO WAS DE LAARES” 
 
In 2004 werd het boekje “Zo was de Laares” samengesteld door As-
trid Westenberg, Jeanet Mourik en Ineke Geerdink, toen het dage-
lijks bestuur van de wijkcommissie (tot mei 2013). 
 
Alle bewoners van de Laares ontvingen een exemplaar. In de jaren 
die volgden verkocht de wijkcommissie het boek zeer geregeld.  
 
Ondertussen is de bodem bereikt en is het boek bijna uitverkocht. 
Omdat er nog veel vraag is, is besloten het boek te laten herdruk-
ken door Wekadruk (Minkmaatstraat).  
 
Dit betekent dat het boek te koop blijft, ook voor nieuwe bewoners 
van de Laares. Wie geïnteresseerd is kan zich ook melden tijdens de 
openingstijden van de huiskamer! 
 

TIJD OVER? 
We zoeken nog begeleiders voor het zomerfestival 

op zaterdag 2 juli, maar ook voor het knutselen 
met kinderen in de huiskamer. 

Mail: wijkcommissielaares@gmail.com 
 

      



 



 

 
WIJKAGENDA 2016 
 
31 mei  HUISKAMER IN DE LAARES 

14.30 uur – 15.30 uur – Buurthuis Tulpstraat 63 
Gastvrouw: Gerda Bruijnestijn 
Verder zijn we er 7, 14, 21, 28 juni en 5 augustus 
In principe elke dinsdagmiddag, maar tijdens de zomervakantie zullen we er niet 
altijd zijn, we houden u via Facebook en de website op de hoogte. 
 
2 juni  INLOOPSPREEKUUR WIJKCOMMISSIE LAARES in de HUISKAMER 

                                 Hoe laat? 19.30 uur 
              Waar? Buurthuis Tulpstraat 63 
              7 juli, 1 september, 6 oktober, 3 november, 1 december 

 
9 juni   OPENBARE VERGADERING WIJKCOMMISSIE LAARES 
  20.00 uur Buurthuis Tulpstraat 63 
  13 oktober, 8 december 
 
14 juni KNUTSELEN VOOR KINDEREN 
  Hoe laat? 14.30 – 16.00 uur 
  Waar? Buurthuis, in de Huiskamer 
  Wat gaan we doen? ZELF STOEPKRIJT MAKEN 
 
2 juli  ZOMERFESTIVAL 

Hoe laat? 13.30 – 16.30 uur 
Waar? Buurtplein aan de Tulpstraat bij de school 
Wat? Spelen voor kinderen en lekkere hapjes, 
verzorgd door het Leger des Heils. 
 

5 juli  SCHILDEREN in de HUISKAMER 
Vanaf 14.30 uur schilderen met acrylverf op klei-
ne doekjes. Gratis voor kinderen, eigen bijdrage 
van 2.50 voor volwassenen 

 
17 aug. VIVA in de LAARES 
                   Aldenkampplantsoen, nadere informatie volgt via                                                                                                                              
Facebook en website 
 
24 sept. DITJES en DATJES MARKT 
                    Zie verderop in de wijkkrant 
 
27 oktober 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 – 
  24 november 

 
 



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 was:  Shannon Beun 
 
Van Harte Gefeliciteerd !  
 
De uitslag was :  Laaresstraat.                                           

              

 

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

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



 
OPROEP JEUGDVIVA ZOMERTOUR  
17 augustus in de LAARES 
 
Hallo Iedereen! 
Dit jaar keert de JeugdViVa Zomertour weer terug! En ook 
in uw wijk. We gaan van 15 augustus tot en met 19 augus-
tus door verschillende wijken in stadsdeel centrum. Voor die 
dagen zijn wij op zoek naar enthousiaste mensen uit de 
wijk die graag een handje willen mee helpen! Denk hier-
bij aan het begeleiden van activiteiten voor de kinderen of 
op-en af bouw werkzaamheden van het terrein. U kunt in 
uw eigen wijk mee helpen maar ook meerdere dagen in 
verschillende wijken. Lijkt het je leuk en wil je wat meer 
weten? Neem dan contact op met ons! Dan we vertellen je 
graag wat meer.   
Je kunt mailen naar: N.scholten@alifa.nl  
of bel naar: 06-40 399 072 
 
Bedankt en tot ziens, 
Team JeugdViVa Zomertour Alifa 
 
 
 
 
 

 
HOERA, HET IS EEN JONGETJE, ILIAN 

 
 
 
 
Op 26 april jl. is Ilian geboren. Welkom in de Laares! 
We feliciteren hierbij Magi Charif en haar gezin en 
wensen Ilian een lang en gelukkig leven. 
 
Is er bij u ook een kindje geboren? Geef het ons door, 
dan plaatsen we een 
foto en eventueel ook 
het geboortekaartje 
in de wijkkrant! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

  

Alzheimer Café 7 juni 2016 
 
Thema: Mogelijk langer thuis met ergotherapie;  advies en begeleiding 
van de cliënt en mantelzorger” 
 
  

Deze avond wordt verzorgd door de ergotherapeuten Tamara van de Griendt (werkzaam bij Ari-
ensZorgpalet) en Marielle Hammer (Maartje). 
Het gaat over ergotherapie bij mensen met dementie en hun mantelzorgers in de thuissituatie, 
hiervoor is een speciaal programma ontwikkeld, nl. het EDOMAH programma.   
Dit staat voor: Ergotherapie bij Ouderen met Dementie en hun Mantelzorgers Aan Huis.  
Veel ouderen met dementie wonen thuis dankzij de hulp van familie en mensen uit hun naaste 
omgeving. 
Door dit programma kan men mogelijk langer thuis blijven wonen met ondersteuning d.m.v. ergo-
therapie. Er is ruimte voor advies en begeleiding van de cliënt en mantelzorger. 
De oudere met dementie en de mantelzorger staan beide centraal. 
 
Zoals gebruikelijk in het Alzheimer Café is er voor bezoekers volop gelegenheid om, naast het stel-
len 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 7 juni 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.                 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                                 
KLEDINGBEURS Rode Kruis zaterdag 4 juni 2016. 
  
Afdeling Enschede van het Rode Kruis houdt op zaterdag 4 juni a.s. weer een kleding-speelgoed-
boekenbeurs van 9.30 – 12.30 uur en van 13.00 – 15.00 uur in het Rode Kruis gebouw aan de 
Blekerstraat 81. Na 13.00 uur kost elk kledingstuk € 0,50. De opbrengst komt ten goede aan het 
Rode Kruis Enschede. 
  
  
Bij voorbaat mijn hartelijke dank, namens het Rode Kruis Enschede. 
Met vriendelijke groeten, 
  
Gré Bel-Post. 
 
 
 



 

Verkeersmaatjes in de Laares 

Wie kent hem inmiddels niet? Verkeersmaatje Victor Veilig. Het felgroene mannetje dat verkeers-
deelnemers herinnert aan de spelende kinderen in de straat. We willen vanuit het wijkbudget geld 
beschikbaar stellen om de speelomgeving wat veiliger te maken. 

Het verkeersmaatje Victor Veilig is speciaal gemaakt voor de bescherming van spelende kinderen 
in gebieden waar hard gereden wordt. De felgroene verkeerspop met vlag is een opvallende ver-
schijning, waardoor automobilisten aantoonbaar langzamer gaan rijden. 

Het verkeerspoppetje is niet zwaar en kun je het eenvoudig verplaatsen. Omvallen van het ver-
keersmaatje wordt voorkomen doordat de voet van de verkeerspop kan worden gevuld met water 
of zand. Het plastic verkeerspoppetje is bestand tegen weersinvloeden. 

Voor wie? 

Wil jij verkeersmaatjes in je straat? Dan kun je deze nu bestellen. Vanuit het wijkbudget komt 
hiervoor geld beschikbaar. 

Het beste effect: Baken het speelgebied af, gebruik 2 verkeersmaatjes Creëer een veilig speelge-
bied. Zet aan beide kanten van de straat verkeersmaatjes waardoor verkeer uit beide richtingen 
wordt geattendeerd op spelende kinderen. Bovendien is het voor uw kind(eren) ook duidelijk waar 
wel en waar niet gespeeld mag worden. Geen verkeershinder Zorg ervoor dat het verkeersmaatje 
geen gevaar oplevert door hem hinderlijk op te stellen voor andere weggebruikers. Het moet ten-
slotte de verkeersveiligheid verbeteren. Voorkom diefstal Maak het verkeersmaatje vast aan een 
touw of ketting (gaatje boren) en zet hem alleen op straat als er spelende kinderen in de buurt 
zijn. Laat hem dus niet dag en nacht buiten staan. Schrijf met een watervaste stift de 
straat/postcode en het huisnummer op de voet zodat de pop na baldadige verplaatsing of diefstal 
zijn weg naar huis kan terugvinden. Zet de vlag vast Een klein schroefje tussen de vlaggenstok 
voorkomt het eruit trekken ervan. 

Voorwaarden voor het aanvragen 

* De verkeersmaatjes worden geen eigendom, ze zijn van de wijk 
de Laares 

* Ze blijven schoon 

* Ze moeten s ‘nachts naar binnen 

* Ze worden eenmalig verstrekt 

* Er wordt 1 verkeersmaatje per 5 huizen verstrekt, zoek 
elkaar op om afspraken te maken over het beheer in de straat. 

Geïnteresseerd? Stuur een mail voor maandag 6 juni 2016 t.a.v. Karlijn naar kar-
lijng@hotmail.com  graag voorzien van uw naam, straatnaam en hoeveel verkeers-
maatjes ! 

 



 



 
 
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 is ondeugend 
 
 
Het was zover, er moest iets gebeuren. Iets dat buiten het beeld van een werkneemster, moeder, 
echtgenote en huisvrouw viel. In de routine van de dag lukt het me veelal om het beeld van de 
verwachting waar te maken; ik ben op tijd op mijn werk, ik zorg voor ons kind, ik heb mijn man 
lief en zorg dat het thuis best op rolletjes loopt. Men kan op mij rekenen en meestal reageer ik 
zoals men verwacht.   
 
Maar soms wil ik even onberekenbaar zijn, een onverwachte beweging maken, even niet voldoen 
aan een verwachting en logisch zijn. Het lukte me op een vrije donderdagmorgen; gewapend met 
schaar, folie en glassex ging ik aan de slag. De zon scheen en het was heerlijk warm. Enigszins 
verlegen plakte ik de eerste rode bloem, dáár ergens op de voorzijde. Een mengeling van intens 
geluk & ondeugd gingen door me heen: ik heb het weer gedaan!  
 
Deugdzaam leven en ondeugend zijn, wat een heerlijk samenspel in mijn menszijn! 
 
Kaatje vraagt zich af; ben jij wel eens ondeugend? 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Aanvraag wijkbudget voor de Octopus en het opzetten van een Goudmijn 
 
Geachte wijkbewoners, 
 
De afgelopen periode heb ik mij bezig gehouden met het verbeteren van het Aldenkamp plant-
soen. Het kunstwerk met de naam Octopus is nodig toe aan een opknapbeurt en uit gesprekken 
met onder anderen bewoners van “het Nijlaar” heb ik gezocht naar een oplossing voor het verbe-
teren van aanzicht van de rioolbuizen die op dit moment onderdeel uitmaken van speelplek. 
 
De Octopus staat al weer een aantal jaren in weer en wind buiten. Dit heeft als gevolg dat er op 
twee plaatsen houtrot is ontstaan en ook de beits en lak zijn in slechte staat. Laurens Morsink, de 
kunstenaar die destijds het werk ook heeft gemaakt wil graag het werkstuk weer onderhanden 
nemen echter zijn hier wel de kosten van 944,00 ex BTW mee gemoeid. 
 

 
Inspiratie foto………….. vervolg volgende pagina. 
 



 
 
 
De “dassenburcht” die als natuurlijk speeltoestel in het Aldenkamp plantsoen ligt biedt geen fraaie 
aanblik vanuit de aangrenzende woningen. 
De firma Acacia-Robinia, die ook de houten speeltoestellen heeft geleverd is met het voorstel ge-
komen om hier het speelthema Goudmijn aan te koppelen. De ingangen zullen gaan lijken op die 
van een echte oude mijn, ook kunnen kinderen straks met elkaar spreken door middel van een 
spreekbuis aan beide zijden van de mijn. Verder zullen er nog speeltoebehoren worden aange-
bracht om het nog aantrekkelijker te maken om je fantasie tot leven te brengen.  
Voor dit project is een begroting gemaakt van 8000,00 euro ex BTW. 
 
Graag wil ik de plannen met u delen in de openbare vergadering van de wijkcommissie en beslui-
ten door middel van stemmen of deze plannen door kunnen gaan. 
 
Met vriendelijke groet, 
Marco Kollen, Wijkcommissie Laares    
   
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Regels boombescherming, kapvergunning en meldingsplicht 
 
Vanaf 21 september 2015 zijn er nieuwe regels voor de bescherming van bomen en de kapver-
gunning. In dit artikel vindt u de belangrijkste wijzigingen. De volledige informatie vindt u op 
www.enschede.nl/bomen. 
 
Binnen de bebouwde kom 
Binnen de bebouwde kom geldt een meldingsplicht of kapvergunningplicht:  

 U heeft een kapvergunning nodig voor bomen en andere houtopstanden die op het “over-
zicht beschermwaardige bomen” staan. Dit overzicht vindt u op www.enschede.nl/bomen.  
 

 U hoeft alleen een melding te doen voor bomen en andere houtopstanden met een stam-
omtrek van 100 centimeter of meer op 130 centimeter hoogte (boven maaiveld) die niet op 
het “overzicht beschermingswaardige bomen” staan. 

 
Buiten de bebouwde kom 
Buiten de bebouwde kom heeft u een vergunning nodig voor: 

 bomen en andere houtopstanden met een stamomtrek van 100 centimeter of meer op 130 
centimeter hoogte.  

 het rooien van een houtwal of vellen van een bosperceel. Ook als deze geen bomen of an-
dere houtopstanden bevat met een stamomtrek van 100 centimeter of meer op 130 centi-
meter hoogte. 

als deze niet onder de boswet vallen. 
 

Er zijn uitzonderingen en ook gelden er speciale regels voor bijvoorbeeld werkzaamheden in of 
rond bomen. Kijk daarom altijd voor alle regels eerst op www.enschede.nl/bomen. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste mensen, 
 
Net als vorig jaar willen wij ook dit jaar op burendag zaterdag 24 september weer een 
Ditjes en Datjes Markt voor jong en oud in de wijk organiseren. 
 
Hebt u een super leuk idee of een (huisgemaakt) product? 
Runt u een (kleinschalige) unieke webwinkel en wilt u eens off-line met uw creatieve- 
vintage- design kinderspullen of bakt u de lekkerste taarten of maakt u muziek of de 
leukste unieke accessoires,of geeft u workshops, dan bent u van harte welkom. 
Meldt u zich dan aan bij de Ditjes en Datjes Markt Laares. 
 
U kunt zich inschrijven door middel van het doorgeven van onderstaande gegevens: 
Naam:  
 
Adres:  
 
Tel.nr:  
 
E-mail:  
Vertel even in het kort wat u wilt laten zien/verkopen. 
 
 
 
 
Wij hopen op veel creatieve aanmeldingen en veel bezoekers. 
Het inschijfformulier kunt u mailen naar: 
Wijkbudgetlaares@hotmail.com 
Noteer de Ditjes en Datjes Markt alvast in uw agenda en houdt de wijkkrant goed in 
de gaten. 
Met vriendelijke groet, 
Team Ditjes en Datjes Markt Laares 
Facebook.com/ditjesendatjesmarktlaares 

Ditjes en Datjes Markt Laares 



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! 
  

 



 


