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              Doe mee en Win een Taart! 
             Ken uw wijk, en raad deze Foto ! 
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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 
 
NOG STEEDS! NIEUWE VOORZITTER GEZOCHT 
 
We zijn nog op zoek. De angst dat het “te veel” tijd kost weerhoudt mensen. Veel wijkraden in 
Enschede worstelen hiermee en hebben zichzelf noodgedwongen moeten opheffen. Misschien 
moeten we in deze tijd van overbelaste agenda’s zoeken naar nieuwe vormen. Wij staan open 
voor elke opbouwende inbreng. Uiteindelijk gaat het maar om één ding: dat de Laares een super 
wijk blijft om te wonen!         Mail naar wijkcommissielaares@gmail.com 
 
 
 
HUUR RUIMTE IN SCHOOL FULLTIME? 
 
De gemeente biedt ons de gelegenheid om het hele jaar over de ruimte te beschikken in school 
(die we officieel nu maar een aantal uren per maand huren). Daartoe zullen we een beroep moe-
ten doen op wijkbudget. Voor drukken en vouwen van de wijkkrant en voor de instuif en het 
schilderen samen gaat het om 2500,- euro per jaar. Dit is naast de huur die de Wijkcommissie be-
taalt uit haar vergoeding. 
Komende openbare vergadering kunt u hierover meepraten en beslissen.  
 
 
 
GEPLANDE ACTIVITEITEN VOOR KOMEND JAAR 
 
Ook met wat minder vrijwilligers willen we proberen alle activiteiten in de Laares te laten door-
gaan. Op Facebook heeft een oproep voor ideeën tot flink veel reacties geleid. Komend jaar orga-
niseren we dus weer: 
 Lente in de Laares 
 (eind maart, met de drumband door de wijk aan het begin van de zomertijd) 
 Zomerfestival 
 (eind juni of begin juli, zeskamp en andere activiteiten rond het einde van het schooljaar) 
 Ditjes en Datjes markt  
 (op burendag in september, creatieve markt) 
 Kerstfeest in de Laares 
Elk seizoen wat te doen! 
 
 
 
AFSCHEID VAN VRIJWILLIGERS 
 
Na Gerrie Welcker stopt ook Christine van der Ven helaas met haar activiteiten voor de werkgroep wijk-
budgetten en in de Wijkcommissie. Gelukkig heeft Christine aangeboden nog  mee te willen werken met de 
kinderactiviteiten. 
Ook Judith van Oostrum en Wiro Kuipers gaan ons (en de wijk) verlaten. Judith heeft de afgelopen jaren 
de werkgroep wijkbudgetten mede draaiend gehouden en Wiro was betrokken bij de bouw van de nieuwe 
website. Hij beheerde de afgelopen jaren de Facebook pagina “De Laares”. We zullen hun bijdragen missen 
en bedanken hen hierbij hartelijk voor wat ze voor de wijk hebben gedaan.  



 



    WIJKAGENDA 2017 
 

 
2 februari – elke donderdag 
14.15 – 16.00 uur 
Buurthuis Tulpstraat 63/IKC La Res 
9, 16, 23 februari, 7 maart 
 

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

 
2 februari – 1e donderdag van de 
maand 
19.30 – 20.00 uur 
Buurthuis Tulpstraat 63/ IKC La Res 
Volgende: 2 maart  
 

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

 
7 februari  – dinsdag om de 2 weken 
14.30 – 16.00 uur  
Buurthuis Tulpstraat 63/IKC La Res 
Volgende: 21 februari, 7 maart 
 

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

 
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! 
 

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

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

 

 

 

 

 

 



 

Doe mee en Win een Taart ! 

Ken uw wijk, en raad de 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 krant-
je staande huisadressen van de wijkcommissieleden (elders in deze 
wijkkrant )  
 
De vorige Winnaar was: Giovanni Verschoor 

 
 
 

De uitslag was : Meidoornstraat  

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 
                                     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, Marco Kollen 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  l.ottenschot@enschede.nl  Hengelosestraat 77       481 58 50 
Projectmedewerker Stadsdeel Centrum           Marrianne van den Berg                 481 74 22 
Boekenbus    iedere woensdag hoek      Floraparkstr/Laaressingel             18:00-20:00  
 
Afvalwijzer 2017: 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 

In de vorige wijkkrant (januari 2017) heb ik een stukje geschreven met 
daarin uitleg over de werkgroep veiligheid. Waarom we die hebben op-
gericht, wat ons doel is en hoe we dat denken te bereiken. Ik heb in het 
stuk ook geschreven dat we de buurt via stukjes in de wijkkrant en op 
Facebook op de hoogte zouden houden.  

Bij deze. Inmiddels hebben we de kerstdagen en de jaarwisseling achter 
ons. Gelukkig zonder incidenten. Donderdag 5 januari is de werkgroep weer bij elkaar geweest. 
Vanuit dit overleg willen we graag de voortgang van de sub-groepjes “cameratoezicht” en “Com-
municatie in de wijk” met jullie delen. 

Cameratoezicht 

Er is een voorstel gedaan om het gebied waar de overlast zich concentreert (Begoniastraat-
Teunisbloemstraat-Laaresstraat-Minkmaatstraat) op 4 strategische plekken camera’s te plaatsen. 
Offerte voor de camera’s, het plaatsen, aansluiten en materiaal komt grofweg op € 2500,-. Een 
aantal zaken wordt nog verder onderzocht: 

 Op welke plekken? De camera’s moeten vandalisme proof aan woningen op de juiste 
plek in het gebied worden gemonteerd. We moeten uitzoeken precies waar en wie dat zou 
willen. 

 Wet en regelgeving; je mag niet zomaar van alles en iedereen filmen. Hier bestaat veel 
wetgeving over. We zijn aan het uitzoeken wat precies op onze situatie van toepassing is, 
en hoe we hier mee moeten omgaan. 

 Stemming cameratoezicht en investering; hiervoor zal gestemd moeten worden op de 
openbare vergadering van (waarschijnlijk) april. 

 

Communicatie in de wijk 

Het groepje dat zich bezig houdt met de communicatie in de wijk is aan het onderzoeken of een 
WhatsApp groep van meerwaarde zou kunnen zijn. Hiervoor wordt gekeken bij andere wijken die 
al ervaring met zo’n groep hebben; Hoe kun je dit nu het beste toepassen? Moet je over bepaalde 
zaken spelregels over afspreken? Wat is handig, en wat vooral niet? We hopen hier voor het vol-
gende overleg (donderdag 2 februari) wat meer concreet in te kunnen zijn. 

We houden jullie op de hoogte van de voortgang via een stukje in de wijkkrant! 

Richard Linderman 

 

 

 



 
 

Uitbreiding Buurtbemiddeling Enschede 2017  
 
Het jaar 2016 zit erop. Dit betekent dat Buurtbemiddeling Enschede alweer 
drie jaar actief is in stadsdeel Enschede-Oost. Een mooi moment om de 
balans op te maken.  
Sinds februari 2014 mocht Buurbemiddeling maar liefst een kleine driehon-
derd meldingen oppakken, die erg uiteenlopend van aard waren. Van 
overhangende takken over de schutting, tot harde muziek midden in de nacht.  
 
Zelf nadenken over oplossingen  
Deelname aan Buurtbemiddeling is en blijft vrijwillig en legt niets op aan mensen. Daar gelooft 
Buurtbemiddeling niet in. Pas als mensen, met de steun van de bemiddelaars, zelf een oplossing 
bedenken is de kans van slagen het grootst.  
Helaas zijn niet alle conflicten opgelost. De bemiddelaars hebben vaak gezien dat mensen geneigd 
zijn hun gelijk halen boven hun woongeluk stellen. Toch is ongeveer 70% van de meldingen wel 
opgelost mede dankzij Buurtbemiddeling. Een heel positief resultaat. De oplossingen varieerden 
van simpel tot ingrijpend, maar altijd met als doel relatieherstel en het terugvinden of vergroten 
van het woongenot. Buurtbemiddeling is trots dat zij een steentje heeft mogen bijdragen aan wat 
meer vrede in de buurt.  
En nu?  
Hoe ziet de toekomst eruit? De pilot buurtbemiddeling loopt ten einde, maar voor de participanten 
gaat buurtbemiddeling door!  
Woningcorporaties Domijn en Ons Huis en de Gemeente Enschede zijn zeer verheugd 
dat vanaf 1 januari 2017 ook woningcorporatie De Woonplaats aan het initiatief mee 
gaat doen.  



Een belangrijke stap in het samen optrekken om Buurtbemiddeling in Enschede verder te ontwik-
kelen.  
Ook in 2017 blijft Buurtbemiddeling actief in stadsdeel Oost en zal daarnaast worden uitgebreid 
richting de wijken Twekkelerveld en het Centrum.  
 
Meer informatie over buurtbemiddeling Enschede?  
Wilt u graag meer weten over Buurtbemiddeling? Op www.buurtbemiddelingenschede.nl en 
www.problemenmetjeburen.nl vindt u aanvullende informatie en tips. Wij zijn per e-mail bereik-
baar via buurtbemiddelingenschede@gmail.com of telefonisch via 06-53 34 70 21.  
------------------------------------------------------------------------------------- 
Leven in de Laares 
 
Deze bijdrage gaat ditmaal niet zo zeer over de mensen, maar in ambtenaren-termen, de fysieke leefom-
geving: de wateroverlast in de Minkmaatstraat  
 
Eind vorig jaar was er een informatiebijeenkomst over de herinrichting van de Minkmaatstraat. Heikel punt 
was de riolering die vervangen gaat worden. De Minkmaatstraat en met name het deel waar de Tulpstraat 
op uitkomt kent nu veel wateroverlast.  
In het verleden is al eens een drempel opgeworpen om te voorkomen dat het afvalwater vanaf het Ribbelt 
te snel het riool in de Minkmaatstraat terecht zou komen. Door de herinrichting van de wijk is de water-
overlast weer verergerd. 
 
In de hele wijk ligt ondertussen een gescheiden rioolstelsel. Afvalwater van de douche, wc en keuken gaat 
via de riolering naar de rioolwaterzuivering bij de Grolsch Veste. Het hemelwater voert via het hemelwater-
riool af naar diezelfde zuivering. In de toekomst gaat dit naar de Roombeek. 
De Minkmaatstraat heeft nog een gemengd stelsel. Al het water uit het hemelwaterriool het vuilwaterriool 
komt in dezelfde buis. Als er een flinke stortbui valt is die te klein. Daardoor komt het op het laagste punt 
naar boven. Erg vervelend en ook vies. Een aantal wijkbewoners krijgen hevige regenbuien letterlijk met de 
‘shit’ van een deel van de wijk te maken krijgen. Dat daardoor frus-
tratie ontstaat is begrijpelijk.  
 
De situatie in onze wijk is niet bepaald eenvoudig. In de wijk is het 
verval groot. Aan de oostkant, bij de Edo Bergsmabrug zitten we op 
ruim 50 meter boven NAP, aan de westkant, bij de Oldenzaalse-
straat is dat ruim 7 meter lager. Ook is de situatie in de Tulpstraat 
is nadelig verandert. De diepe achtertuinen tussen de Leliestraat en 
Tulpstraat, zijn nu voor een groot deel parkeerplaatsen. Waar vroe-
ger het regenwater door de grond in de tuinen werd vastgehouden, 
stroomt het nu via de straatkolken weg. Het grote verval zorgt er 
ook nog eens voor dat dat extra snel gaat.  
De afgelopen zomer vielen statistisch gezien meer zware buien dan verwacht. Dan zit op een gegeven 
moment de riolering vol en zoekt het water de weg van de minste weerstand…   
 
De plannen liggen er nu om de Minkmaatstraat opnieuw in te richten. Daarbij komt ook in deze straat een 
gescheiden stelsel. Het vieze water belandt in een wat kleinere buis die groot genoeg is om het afvalwater 
van de woningen af te voeren. Dakgoten en straten zijn aangesloten op het hemelwaterriool. Dit gaat via 
een aparte buis.  
Zit het hemelwaterriool vol, dan krijgen we water op straat. Gelukkig is dit water een stuk schoner, want 
het is regenwater.  
 
Nog even afzien, hopen op niet al te zware regenbuien en dan zijn de huidige problemen verleden tijd.  
We kunnen daar allemaal ook nog een eigen steentje bijdragen… of beter gezegd: tegel weglaten. Stoep-
tegel eruit, plant erin!  
 

Dorine Wensink 

 



 
 
Kaatje denkt mee in de Laares 
 
 
Gezocht: een nieuwe voorzitter! Heb jij je 
aangemeld? Kaatje wordt aangesproken 
op haar verantwoordelijkheid als wijkbe-
woner in de eerste wijkkrant van dit jaar. 
Wat is mijn antwoord op deze vraag? Er 
gaan allerlei gedachten door mij heen; ik 
ben wijkbewoner, ik moet iets doen, 1 dag 
in de week op donderdag, maar wat kan ik 
doen, hoe zou ik het moeten, ik kan het 
helemaal niet doen, want…  
 
En toch zijn er mensen nodig, die het 
doen! Als mensen maken we samen de 
wijk in dit deel van de stad. Een mooi af-
gebakend en overzichtelijk stukje En-
schede met zoveel diversiteit. Mensen als inspiratiebron om samen te leven en samen te beleven. 
Stel je voor dat het echt donker wordt in de wijk? Stel je voor dat er echt geen vrijwilligers meer 
zijn, die onbaatzuchtig iets voor elkaar willen betekenen? Kaatje blijft schrijven en hoopt voor jou 
een inspiratiebron te zijn. Wat zou jij willen doen?  
 
Kaatje 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Enthousiaste vrijwilligers gezocht voor onze moestuin De lelie! 

Heb je groene vingers maar geen tuin kom dan helpen, 
Heb je energie over en je draait je hand niet om te schoffelen, te wieden en te zaaien kom dan helpen,  
Wil je na een dag werken wat rust en afleiding in je hoofd kom dan helpen, 
Ben je creatief en hou je van experimenteren met stekjes, zaden of vergeten groentes kom dan helpen, 
 
Kortom voor elk wat wils! 

Meldt je aan zodat we samen de handen uit de mouwen kunnen steken! 

Groeten “Moestuin de Lelie” 

Hetty Reijmer, Leliestraat 74|hettyreijmer@gmail.com 

 



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! 
  

 
 


