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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 
 
SFEERVOLLE DITJES EN DATJESMARKT 
Wie niet geweest is heeft wat gemist! Kinderen konden gratis hun portret laten tekenen, Madame 
Jeanet fietste gratis een smoothie op haar bagagedrager in elkaar en er waren verrukkelijke hap-
jes, o.a. van vishandel ’t Ribbelt, Slavica en Gül, allemaal wijkbewoners, die heerlijke dingen had-
den gemaakt. 
De kinderen vermaakten zich met het springkussen, knutselen en de Kinect, opgesteld door de 
wijkfilmer van de Laares. De koffie en de partytent werden geleverd door de Tiggelhof. Maar het 
allerbelangrijkste waren natuurlijk de 22 kramen met zelfgemaakte, creatieve spulletjes. Wat ons 
betreft: volgend jaar weer! 
  
 
 
WIJKBUDGET 
Hebt u nog een goed idee voor de Laares? Kom er dan snel mee. We hebben nog tot het eind van 
het jaar om ons resterende wijkbudget (van 2016 en 2015) te gebruiken voor mooie, inspirerende 
ideeën in de wijk. We werken nog aan plannen voor het Aldenkampplantsoen, het nieuwe voorstel 
(i.p.v. de goudmijn) waarover we in oktober stemmen op de openbare vergadering, staat in deze 
wijkkrant.  
Verder zijn er nog ideeën ter verbetering van het buurtplein, maar laat vooral uw eigen stem ook 
horen. Kijk ook op www.jijmaaktdebuurt.nl en voor de voorwaarden van het wijkbudget op 
www.laares.nl. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
NIEUWS VAN DE WOM 
De huizen, die gebouwd worden in de Begoniastraat schieten al een heel eind op en worden ook 
echt mooi. Ze zijn nu allemaal verkocht. Voor het eind van het jaar worden ze opgeleverd en vol-
gend voorjaar wordt de straat dan ook definitief ingericht. Dan is er weer een stukje Laares af. 
Aan de plannen voor de 71 huizen op het Papaverterrein wordt nu ook hard gewerkt. Dit deel 
wordt in twee fasen ingevuld, allereerst de 15 huizen langs de Laaressingel en het gebied langs 
het Aldenkampplantsoen. 
Er wordt nog steeds veel afval gestort. Willen omwonenden die iets zien dit gelijk melden via het 
nummer van de politie? Alleen op heterdaad betrappen is effectief! 
 

ACTIEF worden in de Laares? 
Kom helpen koken bij het samen eten! 

Mail: wijkcommissielaares@gmail.com 
 



 



 
 

WIJKAGENDA 2016 
 
4 oktober SCHILDEREN  

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

  Volgende datum: 1 november 
 
6 oktober HUISKAMER IN DE LAARES, elke donderdag! 

14.30 uur – 16.00 uur – Buurthuis Tulpstraat 63 / IKC La Res 
Deze maand ook nog op 13 en 27 oktober. 
Tijdens de sportinstuif voor de kinderen kunt u een kopje koffie of thee komen drinken. U 
bent van harte welkom. 
Gastvrouwen: Liset en Claudia! 

 
6 oktober INLOOPSPREEKUUR WIJKCOMMISSIE LAARES  

in de HUISKAMER 
Hebt u vragen voor de wijkcommissie? We zijn ervoor! 

  Hoe laat? 19.30 – 20.00 uur 
Waar? Buurthuis, Tulpstraat 63/ IKC La Res 
Volgende data: 3 november, 1 december 

 
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 
 

 
    De Dassenburcht in het  
     Aldenkampplantsoen ! 
 
 

 
    STEM MEE 
 

 
                            

                WELKE….                                                                                                                   ….WORDT 
 
                                        
                                        
                                       HET! 
                                                   per email: 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:   Varsha Chedi 
 
Van Harte Gefeliciteerd !  
 
De uitslag was :  Tulpstraat                                           

              

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

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



 
Leven in de Laares 
 
Deze tweede bijdrage over leven in de Laares gaat over vrijwilligers. Een samenleving kan natuurlijk niet 
zonder. Mensen die zich in hun vrije tijd inzetten voor een ander of de woonomgeving. Vaak een vaste club 
mensen, maar een club mensen die altijd blij is wanneer er een nieuwe vrijwilliger zich meldt. Gerrie Welc-
ker is één van die vrijwilligers in de Laares. Vol enthousiasme draagt ze bij aan de activiteiten in de wijk.  
Ze woont hier sinds 2009, samen met haar man Marc en dochter Julia.  
 
Gerrie is geboren en getogen Enschedese. Als kind woonde ze op Velve-Lindenhof. Verder heeft ze in 
Glanerbrug, de wijken Roombeek en als laatste weer Velve-Lindenhof gewoond.  
Dan valt hun oog op een advertentie in de Huis-aan-huis. De tweede fase van de woningen in de Begonia-
straat gaat in de verkoop. Ze wonen op dat moment niet echt lekker meer in hun oude wijk en willen graag 
wat anders. De Laares lijkt hen een leuke woonwijk. Verhuizen blijkt een goede beslissing: ‘de Laares is 
een knusse, gezellige wijk en alles is lekker overzichtelijk’. Ze wonen hier sindsdien erg prettig en hebben 
dan ook zeker geen plannen om de wijk te verlaten. 
 

Na de middelbare school is Gerrie aan de slag gegaan in de 
textielindustrie. Geld verdienen leek mooi, maar na een 
aantal jaren voelde ze dat ze meer wilde doen met wat ze 
in haar mars had. Tijdens de avonduren heeft ze heel wat 
afgestudeerd met als resultaat dat ze nu gewoonweg heel 
veel kan. Ze begon bij haar huidige werkgever bij de logis-
tieke afdeling , maar ondertussen is ze vrijwel overal binnen 
het bedrijf inzetbaar.  
 
In haar dagelijkse werk gebruikt ze veel verschillende vaar-
digheden. Die veelzijdigheid komt ook goed van pas in het 
vrijwilligerswerk zoals Gerrie dat uitvoert. Verder is ze een 
aanpakker en niet bang om fouten te maken: ‘daar leer je 
weer van voor een volgende keer!’ 
Het vrijwilligerswerk voor de Laares is eigenlijk begonnen 
vanuit eigenbelang. De familie Welcker heeft een hond en 
merkte dat in de plannen voor de nieuwbouwwijk weinig 
rekening is gehouden met de vele hondenbezitters. Door de 
ligging van de Polaroid mocht niet alle braakliggende grond 
aan de Oosterstraat worden bebouwd. Samen met de buren 

Walijne en Robert hebben ze hun krachten en wensen gebundeld en het initiatief genomen om zowel een 
speelplek voor kinderen als een renveldje voor honden te realiseren. ‘Jij maakt de buurt’ is op hen zeker 
van toepassing!  
 
Enthousiast vertelt Gerrie over het proces rondom de ontwikkeling van het speelveldje. Ze hebben goed 
nagedacht over de indeling. Het terrein is voldoende groot voor én een trapveldje én een hondenuitlaat-
veld. Het terrein is toegankelijk vanaf de Oosterstraat, zodat mensen vanuit de stad er ook terecht kunnen. 
Het hondenveldje direct aan de straat en het trapveldje verder er vanaf om te voorkomen dat een voetbal 
de Oosterstraat belandt.  
 
Toen het speelterrein aan de Oosterstraat door de wethouder was geopend en daarmee 
het project was afgerond, wilden ze die positieve energie vasthouden. Ze meldden zich bij de wijkcommis-
sie en samen met Jeanet, Christine en Judith vormen Gerrie en Walijne tegenwoordig de werkgroep wijk-
budget die het wijkbudget beheert. Ongemerkt maakt ze heel wat uren voor de wijk. Als Gerrie ’s middags 
uit haar werk komt, wordt de laptop opengeklapt en gaat ze voor de werkgroep wijkbudget aan de slag.  
 
Het eerste project dat volgde was dat van de kabelkastjes. Ze vertelt dat het oorspronkelijke idee om het 
kastje bij de woning van de overleden kunstenares Olga Lubbers te laten beschilderen in haar werk. Na 
een gesprek met wijkbeheerder Laurens Ottenschot is dit uiteindelijk uitgegroeid naar een project voor de 
hele wijk De Laares.  
 

Gerrie bij de opening van moestuin 
 De Lelie 



 
‘Bij het project van de kastjes’, vertelt Gerrie, ‘bleek dat het lastig 
is om een duidelijk eindpunt van een project te bepalen’. Zo wer-
den er recent nog een aantal kastjes besmeurd met graffiti en 
dan is de vraag wie het initiatief neemt om de boel te laten reini-
gen. Ook is op termijn onderhoud nodig. Zo nu en dan pakt ze 
dat daarom nog op. Geïnteresseerden voor het laten beschil-
deren van een kastje kunnen zich melden bij de wijkbudgetcom-
missie. Ze ontvangen dan informatie hoe het laten beschilderen 
van een kastje zelf te organiseren.  
 
Het tweede project was de moestuin. Een project dat samen met 
het RIBW is opgepakt en later samen met het Leger des Heils. In 
eerste instantie kwam het moeilijk van de grond, doordat de ge-
meente de grond niet beschikbaar stelde. De betrokkenheid van 
de wethouder gaf een doorbraak en de plannen voor de moes-
tuin konden worden uitgewerkt. Nu werkt een vaste club vrijwil-
ligers in de tuin. Met elkaar regelen ze alles rondom de tuin, de 
werkgroep wijkbudget is zijdelings betrokken.  
De moestuin is een mooie ontmoetingsplaats! Niet alleen voor de vrijwilligers, maar voor iedere wijkbewo-
ner. Elke zaterdagmorgen is een ieder van harte welkom voor een praatje en een kopje koffie. Ook is het 
mogelijk om geoogste groenten te kopen. Wat niet wordt verkocht, gaat naar de voedselbank. 
 
De activiteit die Gerrie nog jaarlijks organiseert is de ‘Ditjes en Datjes’markt. Naar idee van de ‘Home Made 
Market’ in Den Haag. ‘Het mooiste zou zijn dat kraampjes door de hele wijk komen te staan!’ Ook zou ze 
het mooi vinden om er voorbeeld een Antilliaanse drumband bij te hebben, of leerlingen vanuit de Kaliber 
Kunstenschool . De ‘Ditjes en Datjes’markt is een samenwerking tussen de werkgroep wijkbudget, de wijk-
commissie en instellingen in de wijk.  
Ook zo’n samenwerking is de lampionoptocht: de combinatie van de wens van Gerrie om achter een drum-
band aan te lopen en van Angelie om iets te organiseren rondom het begin van de zomertijd. Het is hierbij 
wel zoeken naar de route door de wijk. Je wil graag alle straten aandoen, maar dan wordt de optocht te 
lang. Start en einde zijn bij de Tichelhof waar de kinderen gastvrij worden onthaald met wat lekkers. 
 
We zitten vol met ideeën maar moeten ook uitkijken dat het niet te veel wordt. ‘Een spooktocht met Hallo-
ween zou bijvoorbeeld leuk zijn, maar die houdt de school ook.’  
Vele handen maken licht werk: Gerrie nodigt de wijkbewoners van harte uit ook deel te nemen in een 
commissie, of bijvoorbeeld het werken in de moestuin: ‘We komen niet tekort, maar meer mensen zijn al-
tijd welkom!’  

Dorine Wensink 
 
Kaatje omarmt de herfst 
 
 
De herfst, hij komt, ik weet het zeker: regen, donker, nat, kou, somber, 
grijs, maar ook de prachtige gekleurde bladeren, de gezelligheid in huis 
omdat het eerder donker wordt en de eerste stamppot op tafel. Kaatje 
houdt van de herfst als moment om te vertragen. Net als de natuur, 
maak ik me klaar voor de koudere tijden. Ik hoef de tuin niet meer bij te 
houden, want die is winterklaar. De avonden zijn langer en ik lijk zeeën 
van tijd te hebben voor creativiteit, boeken, denkwerk en contact.  
 
Wat zou ik willen ervaren tijdens het vertragen? Wat zou ik willen leren 
van mezelf of van jou? Hoe kijk ik terug naar de zomer? Hoe kijk ik 
vooruit naar de winter? Kom maar, herfst, ik heb je nodig om een beetje 
uit te rusten na een lange zomer . 
 
Kaatje. 

Beschilderd kastje 



 



 
 
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, Christine v.d.Ven, Marco Kollen, Danielle 
Oostewaal en Natasja Verschoor. 
 
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 
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 
 
 
 



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! 
  

 

 

 



 


