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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 
 
ZOMERFESTIVAL EN VIVA GROOT SUCCES!!!!!!!!!!!! 
Zowel het zomerfestival op 2 juli als de VIVA dagen op 17 augustus waren een groot succes. He-
laas werkte het weer op 2 juli niet helemaal mee. Tijdens de flinke regenbuien konden we schui-
len in de hal van de school, waar we getrakteerd werden op de heerlijke hapjes gemaakt door de 
bewoners van het Leger des Heils. 
Muziek en beeldvormingen werden weer gerealiseerd door onze vaste wijk-DJ Mark en wijkfilmer 
Daniel, waarvoor onze dank. Foto’s staan op Facebook en op de website van de Laares. Dit jaar 
hadden we ook extra hulp bij het toezicht op de springkussens, hierbij willen we de betrokken 
vrijwilligers bedanken. 
De VIVA Zomertour werd in de Laares bezocht door 175 kinderen en was net als vorig jaar de 
best bezochte dag van de VIVA! 
 
 
 
VERSLAG OPENBARE VERGADERING WIJKCOMMISSIE JUNI 
Toekenning wijkbudget 
 Uit het wijkbudget is een bedrag van bijna 1000 euro toegekend voor het herstellen en op-

nieuw verven van de Octopus in het Aldenkampplantsoen.  
 Over de aanpassing van de speelplek in het Aldenkampplantsoen kon helaas geen stemming 

worden gehouden, een gedetailleerde factuur kon door de leverancier niet tijdig worden aan-
geleverd. 

Bushalte in de Laares 
 De positie van de bushalte aan de Laaressingel staat ter discussie. Er ligt een voorstel om de 

bushalte te verplaatsen naar de Ribbelerbrinkstraat. Tijdens de vergadering bleek dat bewo-
ners zich hier bezorgd over maken. De kruising Ribbelerbrinkstraat/Laaressingel levert veel 
problematische verkeerssituaties op. De verwachting is dat dit zal verergeren door een bushal-
te op dit wegdeel. 

 De bushalte verderop in de Oosterstraat zou dan eventueel ook komen te vervallen. Ook vanuit 
het Ribbelt werden er kritische vragen gesteld over het verdwijnen van de bushalte aan de 
Laaressingel. 
De wijkcommissie zal hierover in gesprek gaan met de gemeente. 

 
 
 
HUISKAMER NU DONDERDAGMIDDAG 
Een kleine verhuizing, niet van plaats, maar wel van tijdstip. Na de zomer zal er in de huiskamer 
koffie en thee geserveerd worden op donderdagmiddag. Helaas heeft onze gastvrouw Gerda af-
scheid genomen. Gelukkig kunnen na de zomer Liset en Claudia haar taken overnemen. Vanaf 15 
september zullen ze tijdens de sportinstuif voor de kinderen aanwezig zijn, van 14.30 uur tot 
16.00 uur.  
Gratis sportinstuif 
Overigens is de sport instuif gratis, de kinderen moeten wel gymschoenen meenemen! Er wordt 
gesport in twee (leeftijdsgroepen). De eerst (groep 1 t/m 4) van 14.30 tot 15.15. De tweede 
(groep 5 t/m 8) van 15.15 tot 16.00 uur. 
 
Het schilderen blijft op dinsdagmiddag 24 November! 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 

WIJKAGENDA 2016 
 
1 september  INLOOPSPREEKUUR WIJKCOMMISSIE LAARES  

in de HUISKAMER 
                    Hoe laat? 19.30 uur 

Waar? Buurthuis Tulpstraat 63/ IKC La Res 
Volgende data: 6 oktober, 3 november, 1 december 

 
6 september  SCHILDEREN  

Wat? Schilderen met acrylverf, voor alle leeftijden  
Hoe laat? 14.30 uur (dinsdag) 
Waar? Buurthuis Tulpstraat 63/ IKC La Res 

                    Volgende datum: 4 oktober, daarna elke 2 weken 
 
15 september  HUISKAMER IN DE LAARES 

14.30 uur – 16.00 uur – Buurthuis Tulpstraat 63 / IKC La Res 
Vanaf 15 september dus op donderdag! 
 
Tijdens de sportinstuif voor de kinderen kunt u een kopje koffie of thee komen drinken. U 
bent van harte welkom. 
Gastvrouwen: Liset en Claudia! 

 
24 sept. DITJES en DATJES MARKT 
                   Wat? Kraampjes met creatieve,  
                     zelfgemaakte producten (al dan niet eetbaar). 

Hoe laat? 12.00 uur – 16.00 uur 
Waar? Op het buurtplein/schoolplein  

                     aan de Tulpstraat/Rozenstraat 
Verder: dit jaar geen BBQ maar wel een vorm van samen eten, wat of hoe is 
 nog een verrassing! 

 
13 oktober  OPENBARE VERGADERING WIJKCOMMISSIE LAARES 
                   20.00 uur Buurthuis Tulpstraat 63 
                    Volgende datum: 8 december 
 
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 – 

Volgende datum: 24 november 
 

 
 

ACTIEF worden in de Laares? 
We kunnen altijd een hulp gebruiken! 

Mail: wijkcommissielaares@gmail.com 
 

      



 
 

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:  Lambertus Vermeer 
 
Van Harte Gefeliciteerd !  
 
De uitslag was :  Minkmaatstraat (oude school)                                           

              

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

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



  
Budget voor groene initiatieven 
 
Ben je bezig met een groen project of heb je een leuk 
idee om jouw buurt te vergroenen en ben je nog op 
zoek naar financiering van je initiatief? Neem dan 
contact op met De Groene Loper Enschede. De Groene 
Loper ondersteunt initiatieven die bijdragen aan meer 
groen in de stad. 
Projecten waarbij de buurt en verschillende partijen 
betrokken zijn maken vooral kans op ondersteuning. 
Voor elk niet-commercieel initiatief is maximaal 1.000 
euro beschikbaar. Het budget is vooral bedoeld voor 
materiaalkosten, zoals plantmateriaal en gereed-
schap. Voor de voorwaarden en het aanvraagformulier kijk op 
http://groeneloperenschede.nl/informatie-budgetten/ Initiatieven kunnen tot 15 september 
een aanvraag indienen.  
 
Steeds meer mensen ondernemen actie om hun eigen omgeving en buurt groener te maken, bijvoorbeeld 
door samen met de straat geveltuintjes aan te leggen, een wijkmoestuinproject te starten, een natuur-
speelplek te ontwikkelen of een bijenlint met kinderen aan te leggen. Hierdoor knappen buurten en wijken 
op, leren buurtbewoners elkaar kennen en genieten meer mensen van de natuur dicht bij huis.  
De Groene Loper Enschede ondersteunt deze initiatieven en brengt ze met elkaar in contact. Ook groene 
initiatieven van bedrijven, scholen of zorginstellingen die bijdragen aan meer natuur en biodiversiteit zijn 
van harte welkom bij de Groene Loper. Samen bundelen we onze krachten, delen kennis en ervaringen, 
betrekken nieuwe partijen, zoeken financiering en stimuleren nieuwe initiatieven.  
 
Meer informatie is te vinden op www.groeneloperenschede.nl Voor vragen over de Groene Loper kun je 
mailen naar info@groeneloperenschede.nl of bellen met Marianne Schouten (06) 14 17 22 28.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Maak je sterk tegen MS 
Collectanten gezocht! 
Van 21 t/m 26 november organiseert het Nationaal MS Fonds de landelij-
ke huis-aan-huiscollecte. Ieder jaar gaan er weer duizenden collectanten 
met een collectebus langs de deur om geld in te zamelen voor mensen 
met Multiple Sclerose (MS). Over de ziekte MS is nog veel onbekend. Zo 
weten we nog niet waardoor MS veroorzaakt wordt en hoe we het 
kunnen genezen 
De collecte is een van de belangrijkste bronnen van inkomsten voor 

het Nationaal MS Fonds. We ontvangen geen subsidies en zijn volkomen afhankelijk van donaties 
en giften. Door de collecte kunnen we ons werk blijven doen en investeren in innovatieve onder-
zoeken om MS te genezen. 

Wil jij je ook sterk maken tegen MS? 
Om de jaarlijkse collecte nog succesvoller te maken, zijn we op zoek naar nieuwe collectanten en 
coördinatoren. Een avondje collecteren kost maar 2 uur van je tijd. Hou je van regelen en organi-
seren en heb je ongeveer 10 uur over, dan kun je al aan de slag als collecte-coördinator. 

Kijk op de website www.mscollecte.nl voor meer informatie en meld je snel aan.  
Samen maken we ons sterk tegen MS! 



 

 



 
 
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 kijkt ver 
 
Vergezichten, ik zag ze ogenschijnlijk eindeloos in het hogere 
Noorden. Heeft u ze ook gezien in de zomer, op vakantie of 
thuis? Vergezichten geven mij het gevoel van schoonheid en 
vrijheid. Ik ervaar schoonheid doordat het lijkt of alles bij elkaar 
hoort. Ik ervaar vrijheid omdat het lijkt alsof ik zelf kan kiezen 
waar ik in de verte naar toe wil gaan. Het ontroert me om deze 
ervaring van schoonheid en vrijheid te kennen.  
 
Soms lukt het me niet om de vergezichten te zien. Er staat dan van alles in de weg. Soms zie ik de 
schoonheid niet, omdat ik vergeet te kijken of ik ervaar de vrijheid niet, omdat ik vooral bezig ben 
met alles dat nog moet gebeuren. Ik heb momenten nodig om de vergezichten op te zoeken, er-
varing van vrijheid en schoonheid op te doen. Wat heb ik genoten in het hogere Noorden! Ik 
neem me voor de vergezichten vaker op te zoeken, te zien en te ervaren voor nieuwe inspiratie, 
het zien van nieuwe kansen en opdoen van frisse energie. 
 
Kaatje vraagt zich af, wat jij je hebt voorgenomen in de zomer? 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
 
    
 
 
 
 
 
 

Nog wat foto’ van winnende buurtbewoners ’ Dus ook voor U doe mee en win er een! 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaterdag 22 oktober a.s. organiseert de Stichting 55+, een organisatie voor en door 55 plussers, 
van 10.00 tot 16.00 uur de Beurs “Zelfstandigheid en vitaliteit”.  
Ca. 25 bedrijven en instellingen presenteren hun producten en diensten op het gebied van zorg, 
sport, ontspanning, cultuur, veiligheid e.d. in het gebouw ‘t Pluspunt, Schuttersveld 17 (Meubel-
plein). De entree is gratis. 
Voor meer info: www.55plus-enschede.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! 
  

 



 


