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              INGELASTE EXTRA STEMMING 

  
                             10 NOVEMBER, 
  
                         in school, Tulpstraat 63  
 
                          van 20.00 -20.30 uur  
 
                          EN STEM MEE! 
                             
  
    
 
 
      
 
 
 
 
 

In dit nummer: Nieuws v.d. Wijk – Kaatje –  Wijkagenda – Werken in de natuur –  Wijkinfo – Kaatje –   
Inleveren kopij 20 November  



 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
                  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 
 
VAN DE WIJKAGENT: OVER INBRAKEN 
 
Wijkagent Tessa Bekkenutte was bij de openbare vergade- ring. De afgelopen 
twee maanden zijn er wat meer inbraken geweest in de Laares dan vorig jaar. Vanaf 1 januari waren er 
15 woning inbraken, 4 zonder braaksporen (insluipingen) en 4 inbraken in garageboxen/schuren. 
In verhouding t.o.v. de rest van de stad is dat niet veel. Het zijn er wel 1-2 per maand. Aan de 
singels wat vaker (1 x meer dan de andere straten), maar er is niet duidelijk een patroon. 
 

Dankzij alerte buren is er iemand op heterdaad betrapt. Via de Nextdoor app en via 
Facebook https://www.facebook.com/groups/delaares/ kunnen snel meldingen gedaan 
worden.  

 
In de Bothoven is jaarlijks het evenement “Eén dag niet”. Hier wordt veel voorlichting gegeven 
over inbraak preventie. Binnenkort kunt u op onze website een verslag lezen van de bijeenkomst 
over inbraakpreventie in de Laares. Ook staat er een activiteit, zoals een wandeling met de politie 
door de wijk op de planning voor na de jaarwisseling. 
 
www.politie.nl/themas/camera-in-beeld.html 
Via deze website kunt u uw camera’s laten registeren. Regels rondom wat wel en niet mag rond 
filmen op de openbare weg kunt u hier ook vinden. De beelden op een geregistreerde camera 
kunnen door de politie gebruikt worden voor opsporing en vervolging. Vandaar het verzoek om uw 
camera te laten registeren. 
 
 
WIJKBUDGET TOEGEKEND  
 
Tijdens de openbare vergadering in oktober is een 
stemming gehouden over de nieuwe omlijsting van de 
rioolbuizen in het Aldenkampplantsoen. Er is vrij over-
tuigend gekozen voor model 2, het model met de trap-
petjes rond de buizen. 
 
 
 
INGELASTE EXTRA STEMMING 10 NOVEMBER, 20.00 uur  
 
Op de valreep zijn er nog twee aanvragen binnengekomen voor wijkbudget. Het gaat om bedra-
gen boven de 1000,- euro en daarom is er in november een extra stemming ingelast. Kom ook 
naar het buurthuis (in school, Tulpstraat 63) van 20.00 -20.30 uur en stem mee! De voorgestelde 
projecten staan in deze wijkkrant.  
Heb je zelf een idee? Kijk dan ook op www.jijmaaktdebuurt.nl en voor de voorwaarden van het 
wijkbudget op www.laares.nl. 
 
HERINRICHTING VAN DE MINKMAATSTRAAT 
Na de presentatie van het voorlopig ontwerp van de herinrichting in april is er in augustus een nieuwe bij-
eenkomst geweest waarin het tweede voorlopige ontwerp is gepresenteerd. 
 
 



 
Omdat dit in de zomervakantie viel en niet iedereen aanwezig kon zijn heef Wijkcommissie Laares een ex-
tra inzage moment georganiseerd in oktober tijdens het inloopspreekuur. 
Er zijn onder andere nog veel vragen bij bewoners over of de wateroverlast bij heftige regenval ook werke-
lijk opgelost zal zijn in de nieuwe situatie. Daarom komt er in november een nieuw overleg met de ge-
meente en de betrokken experts. Wie daarbij aanwezig wil zijn kan zich opgeven via 
wijkcommissielaares@gmail.com. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
 
Weer eens een Kaatje 
 
Buiten regent het en stormt het, binnen waait een opruimbui; de zolder en de kast moeten er aan 
geloven. Er komen allerlei dingen voorbij, van kleutertijd, tienertijd, puberteit, studententijd, werk-
tijd tot moedertijd. De geschiedenis lijkt zich op zolder te herhalen met spullen uit mijn kindertijd 
tot spullen van nu, mijn moeder-dochtertijd. Wat bewaar je, wat geef je door en wat doe je weg? 
Wil je die ene herinnering tastbaar houden of laat je het los? Wil je koesteren wat dierbaar oogt of 
zoek je de ruimte van een nieuw begin? De betekenis van dingen…, soms de meest alledaagse: 
 
Weer eens 
 
’s Morgen na de hagelslag 
groet ik de dingen van de dag. 
Ik groet de grond waarop ik sta, 
de tafel en de tafella, 
de lepels, vorken, messen, 
de jam van rode bessen, 
de kruimels naast mijn bord. 
Ik groet het keukenschort. 
Dan klim ik op de keukenkruk, 
roep uit het raam: wat een geluk! 
Dag kat, dag merel, beer 
dag buitenlucht, dag weer! 
 
Bart Moeyaert 
 
En zo ruimt Kaatje verder: dag ledikantje, dag poppenbedje, dag knutselwerkje, dag oude an-
sichtkaart, dag oude jas. Wat een geluk! 
 
Kaatje 
 

 
MEEHELPEN bij het KERSTFEEST Laares? 

Mail: wijkcommissielaares@gmail.com 
 

 



 



 

WIJKAGENDA 2016 
 
1 november SCHILDEREN  

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

  Volgende data: 15, 29 november 
 
3 november  HUISKAMER IN DE LAARES, elke donderdag! 

14.30 uur – 16.00 uur – Buurthuis Tulpstraat 63 / IKC La Res 
Deze maand ook nog op 10, 17, 24 en 31 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! 

 
3 november 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: 1 december 

 
10 november EXTRA OPENBARE VERGADERING WIJKCOMMISSIE LAARES 
   STEMMING OVER WIJKBUGET 

20.00-20.30 uur Buurthuis Tulpstraat 63 
  Volgende datum: 8 december 
 
24 november 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 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
Dagje buiten zagen, snoeien of op-
ruimen in Twente?  
Samen aan de slag tijdens Natuur-
werkdag 5 november 2016 
 
Zin in een dagje buiten zagen, snoeien of bijvoorbeeld opruimen? Doe dan mee aan de groot-
ste vrijwilligersdag in het groen. Op zaterdag 5 november vindt voor de 16e keer de landelijke 
Natuurwerkdag plaats. Doe dan mee aan de grootste vrijwilligersdag in het groen. Meld je nu 
aan!  
In Twente kun je bijvoorbeeld helpen met het verwijderen van jonge boompjes op de heide van natuurge-
bied Aamsveen van Landschap Overijssel en op de hei bij Reutem of Denekamp. In Hengelo (Beleefbos 
Weusthag) en ook bij Vasse is hulp nodig . Kijk op www.natuurwerkdag.nl voor de activiteiten bij jou in de 
buurt! 

 



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:  Geen interesse meer??? in elk geval Geen inzenders 
 
 
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 



 

AANVRAAG WIJKBUDGET 

VLAGGENMAST EN KERSTBOOMVERLICHTING 

Jaarlijks regelt Wijkcommissie Laares een Kerstboom in de wijk. De laatste jaren was dit in het Aldenkamp-
plantsoen, voorheen op het schoolplein. Jaarlijks kost dit rond de 750-1000 euro. Een hoogwerker plaatst 
de kerstboom en de verlichting en een maand later wordt alles weer afgebroken en eindigt de kerstboom 
in de shredder. 

Omdat de kosten hoog zijn en het weinig duurzaam is vragen we budget aan om een vlaggenmast te 
plaatsen in het Aldenkampplantsoen. Daarnaast wordt een kerstboom in de vorm van LED lampjes aange-
schaft. Het bedrijf AERMAST plaatst vlak na Sinterklaas de lichtjes in de vlaggenmast en haalt ze na oud en 
nieuw weer op. Ook slaan ze de verlichting op.  

Stroom wordt geleverd door bewoners van de Tiggelhof (waarvoor onze dank!). Elk jaar versieren de kin-
deren van school de kerstboom en drinken daarna een drankje bij het appartementencomplex. Verder vie-
ren we jaarlijks ons kerstfeest onder deze boom.  

1x vlaggenmast con. Polyester met koord binnendoor (anti diefstal systeem) en kantelvoet  585,= 
1x fairybell kerstboom met 2000LED lampjes warm wit.      €699,= 
1x montage vlaggenmast incl. beton en voorrijkosten      €125,= 
1x montage van de kerstboom en weer verwijderen van de kerstboom     €125,= 
(mast blijft staan en kan als vlaggenmast gebruikt worden) 

Totaal, incl. BTW €1534,=  EUR 1268,- excl. BTW 

 

AUDIONETIC  

IKC La Res doet een aanvraag voor een Audionetic op het buurtplein.  

De Audionetic is een energie onafhankelijk speel-, route- en informatiepunt die de 
gebruiker stimuleert tot bewegen. Door een pompende beweging te maken met het 
voetpedaal wordt er energie opgewekt. De Audionetic is weer en vandalisme be-
stendig en geschikt voor de buitenruimte. 

De Audionetic wordt geleverd met verschillende usb sticks met spelletjes en op-
drachten voor verschillende seizoenen. Het wordt geleverd en geplaatst door Yalp, 
voor verder informatie kunt u kijken op http://www.yalp.nl/producten/audionetic-
yalp  

Totaal bedrag excl. 21% BTW EUR 2.778,00 

We vragen u mee te stemmen tijdens de ingelaste extra vergadering op 10 november om 20.00 
uur, zodat we in december allemaal kunnen genieten van een mooie duurzame kerstboom en de 
kinderen een extra speelmogelijkheid hebben op het buurtplein.  

 



 



 
 
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! 
  

 

 

 



 


