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              Doe mee en Win een Taart! 
             Ken uw wijk, en raad deze Foto ! 

 
 
                             
  
    
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In dit nummer: Nieuws v.d. Wijk – Wijkagenda –  Ondernemen in de Laares – Open email –Inzameling 
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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 
 
GELUK IN ’N TUK VOOR 2017 
Mede namens alle vrijwilligers in de wijk wenst Wijkcommissie Laares iedereen een 
heel gelukkig 2017. We hopen iedereen te ontmoeten op de nieuwjaarsreceptie op 
14 januari in de Tiggelhof, zodat we een glaasje kunnen drinken op het nieuwe 
jaar! 
Voor de wijkcommissie wordt het een spannende periode. Een aantal vrijwilligers hebben aangegeven, om 
verschillende redenen, te gaan stoppen met hun taken voor de wijk. 
Vandaar de volgende oproep.... 
 
 
 
NIEUWE VOORZITTER GEZOCHT 
 
Bewoners willen zich graag inspannen voor projecten in hun eigen directe omgeving, maar een algemeen 
gehoorde klacht is dat iedereen te druk is en al te veel ballen in de lucht moet houden. 
Toch willen we graag een ieder uitnodigen om na te denken over de positie van voorzitter van de wijk-
commissie. Deze geeft je namelijk de gelegenheid om mee te denken en praten over je eigen leefomge-
ving. Je zit een aantal keren per jaar om tafel met functionarissen die betrokken zijn bij de Laares 
(waaronder gemeente en wijkagent), elke 6 weken met de WOM, 4 x per jaar met de wijkraden van stads-
deel centrum, 4-6 x per jaar met de ACWO (advies commissie wijk organen). 
In de wijk houden we 5 openbare en 5 besloten vergaderingen van de wijkcommissie waarin de activiteiten 
in de wijk worden gepland. Al met al moet je rekenen op minimaal 1 avond in de week beschikbaar zijn 
voor de wijk (veelal de donderdagavonden). 
Ligt je hart bij de veiligheid en leefbaarheid van je eigen wijk en wil je graag verschil maken?  
Dan willen we jou graag spreken! Mail naar wijkcommissielaarea@gmail.com. 
 
 
 
NIEUWS OVER DE BOUW 
De laatste huizen in de Begoniastraat zijn opgeleverd. We heten de nieuwe bewoners bij deze van 
harte welkom! Als het weer het toelaat start ook gelijk het woonrijp maken van de laatste delen 
van de Begoniastraat.  
Verder is er veel interesse voor de nieuwe huizen die gebouwd gaan worden op het Papavercomplex. De 
verkoop is gestart en op bijna alle huizen is een optie. 
Om die reden zijn de doeltjes ook al verplaatst naar het schoolplein.  
 
 
 
AFSCHEID VAN GERRIE WELCKER 
 
Tot onze grote spijt heeft Gerrie besloten te stoppen met haar activiteiten in de wijk. Onlangs verscheen er 
een uitgebreid stuk in de wijkkrant over alles wat Gerrie heeft georganiseerd in de wijk. Het begon met het 
hondenuitlaat terrein aan de Oosterstraat, de prachtig beschilderde elektriciteitskasten, de moestuin, de 
optocht door de Laares en natuurlijk de Ditjes en Datjesmarkt behoren tot de bewijzen van Gerrie’s in-
spanningen in de wijk. Ze deed dit in de werkgroep wijkbudgetten en voor de CLAK in de Laares. 
We zijn natuurlijk op zoek naar een waardige opvolging, maar nu willen we vooral heel graag zeggen: Ger-
rie bedankt, we missen je nu al! 
 
 
 



 



 
WIJKAGENDA 2017 
 

 
5 januari – 1e donderdag van 
de maand 
19.30 – 20.00 uur 
Buurthuis Tulpstraat 63/ IKC La 
Res 
2 februari  2017 
 

 
INLOOPSPREEKUUR  
WIJKCOMMISSIE LAARES 
Hebt u vragen voor de wijkcommissie? Kom 
gerust langs.  

 
10 januari  – dinsdag om de 2 
weken 
14.30 – 16.00 uur  
Buurthuis Tulpstraat 63/IKC La 
Res 
24 januari 
 

 
SCHILDEREN  
Schilderen met acrylverf, voor alle leeftijden 
onder leiding van Inge Hunink 

 
12  januari– elke donderdag 
14.15 – 16.00 uur 
Buurthuis Tulpstraat 63/IKC La 
Res 
19 en 26 januari 
 

 
SPORTINSTUIF EN HUISKAMER 
Gastvrouwen Liset en Claudia serveren koffie 
en thee en knutselen, terwijl de kinderen 
sporten. 
 

 
14 januari 
15.00 – 17.00 
uur 
Tiggelhof 
 

 
NIEUWJAARSRECEPTIE VAN 
WIJKCOMMISSIE LAARES 

 
26 januari 
18.00 uur – 19.00 
uur 
Leliestraat 2 - Leger 
des Heils 
23 februari, 23 maart 
 

 
SAMEN ETEN in de LAARES  
Meldt u zich tot één week van te voren: bel-
len naar 053 – 4807720 of mailen naar:       
wijkcommissielaares@gmail.com 
- bijzondere dieetwensen graag na overleg – 
 

 
9 februari  
20.00 uur – 22.00 uur 
Buurthuis Tulpstraat 63/IKC La 
Res 
13 april 

 
OPENBARE VERGADERING 
WIJKCOMMISSIE LAARES 
Weten wat er speelt in de wijk? Wijkagent, 
gemeente, Leger des Heils en RIBW zitten 
ook aan tafel! 
 

 
Rectificatie fotopuzel  
December. 
De Winnaar was: 
 

 
 
Mevr. T.Boerman-Hamstra.  



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: Thijs Snitslaar 

 
 
 

De uitslag was : Honden uitlaatplaats/speelplaats Oosterstraat                                           

Van Harte Gefeliciteerd.  
 
 

       

 
 
 
 

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

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



 
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 
 
 
 
 



 
 

WERKGROEP VEILIGHEID IN DE WIJK 
Afgelopen halfjaar was er in gedeelte Begoniastraat-Teunisbloemstraat-
Laaresstraat-Minkmaatstraat van de wijk De Laares een behoorlijke toename 
van criminaliteit. Diefstal van spullen, hondsbrutaal en soms op klaarlichte dag. 
Vernieling. Inbraken in schuren en auto’s. Dit alles maakte dat onder de be-
woners van het  gevoel van onveiligheid toenam.  Peter Kopp heeft het initia-

tief genomen om hier in de wijk wat aan te gaan doen. Eind oktober heeft hij in dit gedeelte van de wijk 
een enquête verspreid om te inventariseren of er in de wijk animo was om hier iets aan te doen, en indien 
ja, op welke manier.  Vanuit de enquête hebben zich een aantal wijkbewoners aangemeld om met elkaar 
wat zaken uit te werken. 

Afgelopen maandag 12 december hebben we voor het eerst bij elkaar gezeten om de uitkomsten van de 
enquête  te vertalen naar concrete plannen. Het was prettig dat Hans en Angelie van de wijkcommissie 
hierbij zijn aangeschoven. Zij hebben goede contacten in Enschede en hadden goede tips en tricks.     

We zijn begonnen met het vaststellen van het doel, en dat was unaniem het vergroten van de veiligheid in 
de wijk. Na overleg kwamen we tot de conclusie dat het slim is om dit via twee sub groepjes te gaan uit-
werken. Eén groepje zal zich bezig houden met communicatie in de wijk (waaronder een eventuele Whats-
App groep), en het andere groepje gaat cameratoezicht in de wijk uitwerken.  

We gaan de wijk via een stukjes in de wijkkrant en op facebook op de hoogte houden.   

Richard Linderman. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kaatje denkt na over 2017 en verder 
 
 
In de badkamer, jawel, de badkamer, hangt de scheurkalender van Loesje 2017.  
Ze vraagt of ik al verdacht word van goede daden? Ik heb nog niet verder durven bladeren, stel je voor dat 
ze me nog meer vragen stelt… 
 
Op Facebook zie ik jaaroverzichten van vrienden verschijnen, in mijn hoofd blader ik terug naar wat we ge-
daan en beleefd hebben. Een vol jaar waaruit voor mij wederom bleek, dat niets vanzelfsprekend is en 
blijft. Dat niets vanzelfsprekend is, spreekt mij aan op mijn verantwoordelijkheid. Hoe handel ik, hoe denk 
ik en wat wil ik?  
 
Onlangs was er in de Twentse Welle een avond over de toekomst van Nederland. Boeiend! Zelfrijdende au-
to’s, vrijwel geen fossiele brandstoffen meer, overal verbonden met elkaar door het 5G netwerk, een riole-
ringssysteem, dat herkent wanneer je ziek bent, ieder huishouden een computergestuurde kas waar je je 
eigen groente kweekt.  
Technische ontwikkelingen die uiteindelijk voortkomen uit het besef om zorgvuldig om te gaan met de aar-
de. Ondanks al die technische snufjes blijft één ding belangrijk: het verlangen om elkaar als mens te blij-
ven ontmoeten! En aangezien Kaatje geen van al die technische snufjes kan ontwikkelen, geen futuroloog 
is en geen politicus, hou ik me graag bezig met het laatste: ik wil blijven ontmoeten . 
 
Kaatje wenst je een mooi jaar toe! 
 

 

 



 
Winterslaap 

Het is januari 2017. De tuin ligt er stil en verlaten bij, alleen de boerenkool en de spruiten staan nog boven 
de grond. 

En niet te vergeten de 2 vaste bewoners die het geheel nog wat vrolijkheid bieden en af en toe een eitje. 
Ze moeten hun mannetje missen, onze machohaan die de gemoederen aardig bezig hield, maar het nu 
mag opnemen tegen andere kemphanen op de kinderboerderij. 

Dag buurtbewoners, 

Wie zijn wij ook alweer, mag ik jullie even voorstellen: 

Annemarie, Renate, Ronald, Hetty samen met het leger des heils de vaste vrijwilligers van het 1e uur. En 
niet te vergeten in tijden dat de tuin meer van ons vraagt met huiselijke ondersteuning.  

Wat is ons doel ook alweer? 

Een gemeenschappelijke tuin met bloemen en biologische groentes voor iedereen met vaste verkoop op de 
zaterdagochtend. 

Heeft dit je belangstelling gewekt neem dan nu alvast contact met ons op, of kijk in de volgende wijk-
krant voor een speciale uitnodiging! 

Hetty Reijmer, Leliestraat 74  hettyreijmer@gmail.com  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                             Alzheimer Café 3 januari 2017  

                    

                                                Thema: Notariaat en levenstestament 
 
 
 
 
 
Op dinsdag 3 januari a.s. wordt er door het Alzheimer Café in Enschede de eerste bijeenkomst 
van 2017 georganiseerd. 
 
Gastspreker: Marjolijn Haasbroek. Zij is oud-medewerker van Alzheimer Nederland en heeft zich 
jarenlang ingezet voor rechtsbescherming en dementie. Ze heeft veel ervaring met en tips over 
(levens)testament en notariszaken. 
 
Het is wenselijk dat ouderen de regie in eigen handen nemen en tijdig hun wensen vastleggen. 
Tijdig wil zeggen voordat zij in een kwetsbare positie zitten. Dit kan op diverse manieren. Door 
(financiële) zaken goed te regelen, is men beter beschermd tegen misbruik. 
De eerst stap is nadenken over de eigen situatie. Twee vragen zijn hierbij cruciaal: 
- wie geef je vertrouwen? 
- weet u wel wat u uit handen geeft?  
 
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, men hoeft zich niet op te geven  
en kan zo binnen lopen. 
 
Alzheimer Café:   Wijkcentrum de Roef 
Pastoor Geertmanstraat 17, Enschede 
 
Datum en tijd:   Dinsdag 3 januari 2017 
19.00: zaal open  
19.30 – 21.00 uur: programma 
Toegang, koffie en thee zijn gratis.    
                             
Inlichtingen:              
Voor inlichtingen kunt u bellen met Wil Varwijk, 
Alifa Welzijn Ouderen, 053-4320122. 
 

 



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! 
  

 



 


