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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 
 
NIEUWE VOORZITTER IN BEELD!  
 
Tot ons genoegen is er interesse voor het voorzitterschap. Binnenkort kunnen we u voorstellen 
aan een nieuwe voorzitter. 
Wel zijn we nog op zoek naar actieve vrijwilligers. Het gaat om de volgende projecten: 
- Organiseren van de activiteiten in de wijk in “de feestcommissie” 
- Notuleren van de openbare vergaderingen: 5 x per jaar donderdagavond van 20.00 uur tot 

22.00 uur 
Dus mail: wijkcommissielaares@gmail.com 
 
 
 
WIJKBUDGET TOEGEKEND 
 
Tijdens de openbare vergadering is met een meerderheid van stemmen besloten om 2500,- euro 
huur voor de huiskamer uit het wijkbudget te betalen. De ruimte mag door de Wijkcommissie on-
derverhuurd worden en dat zal om te beginnen gebeuren aan een groep van Alifa voor moeders 
met jonge kinderen, waarover u meer kunt lezen verderop in de wijkkrant. 
 
 
 
DIFTAR  
 
Donderdag 9 februari vertelden Sabine Kossink  (Twente Milieu) en Mirian Kock (projectleider 
Diftar van de Gemeente Enschede) in de openbare vergadering van de Wijkcommissie over Diftar. 
Een aantal feiten op een rijtje: 
 Enschede zit op 43% afvalscheiding, meer dan 50% de gemeentes in NL zijn al overgegaan 

naar Diftar! 
 Dit jaar is de aanslag 199,92 (12 gelijke termijnen).  
 Je kunt nu al bezwaar maken als je kunt aantonen dat je minder afval produceert! 
 Volgend jaar ga je minder betalen als je minder restafval produceert.  
 Heb je veel medisch afval of leef je op bijstand niveau kun je kwijtschelding aanvragen. 
 Ze zoeken nog naar oplossingen voor het GFT afval bij de hoogbouw. Er draait een proef in 

zuid met minicontainers. Goede ideeën zijn welkom! 
 Problemen in huis met afvalscheiding: vraag een afvalcoach om advies. 
 Chemisch afval wordt nog steeds op afroep (op vaste momenten) aan huis opgehaald. 
 Glas mag in de glasbak met deksel en zonder schoonmaken! 
 De gemeente gaat evalueren hoeveel illegaal gedumpt en bijgeplaatst afval er is. Er zijn al ex-

tra handhavers. De problemen hiermee oplossen kost wat tijd. 
 Vanaf 1 januari 2019 wordt er omgekeerd ingezameld: de grijze container wordt een verpak-

kingen container en je moet dan je restafval zelf wegbrengen! 



 



WIJKAGENDA 2017 
 

 
2 maart – elke donderdag 
14.15 – 16.00 uur 
Buurthuis Tulpstraat 63/IKC La Res 
9, 16, 23, 30 maart 
 

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

 
2 maart – 1e donderdag van de maand 
19.30 – 20.00 uur 
Buurthuis Tulpstraat 63/ IKC La Res 
6 april  
 

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

 
7 maart – dinsdag om de 2 weken 
14.30 – 16.00 uur  
Buurthuis Tulpstraat 63/IKC La Res 
21 maart, 4 april 
 

 
SCHILDEREN  
Schilderen met acrylverf 
onder leiding van Inge 
Hunink 

 
7 maart – elke dinsdag van 8.30 – 
11.00 uur 
Buurthuis, Tulpstraat 63/IKC La Res 
 

 
ONTMOETINGSGROEP LA-RES 
Andere ouders ontmoeten én voorlichting 
over opvoeding en ontwikkeling van uw 
kind. 
  

 
22 maart – 19.00 uur verzamelen 
19.15 uur vertrek 
Aldenkampplantsoen, voor het monument 
van Aldenkamp, naast de Tiggelhof 
 

 
LENTE IN DE LAARES 
Lampionoptocht door de wijk, achter de 
drumband aan marcheren! 
(kijk ook op Facebook voor de laatste info) 

 
23 maart 
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 pa-
tricialems@legerdesheils.nl 
- bijzondere dieetwensen graag na overleg – 
 

 
13 april  
20.00 uur – 22.00 uur 
Buurthuis Tulpstraat 63/IKC La Res 
8 juni 

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



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 krantje staande huisadressen 
van de wijkcommissieleden (elders in deze wijkkrant )  
 
De vorige Winnaar was:             Mevr. Kruizinga  foto op facebook 
 
 
 
 
 

De uitslag was : Tulpstraat 
 

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 
 
 
 
 



 

                 
 

 
De bewonerscommissie De Tiggelhof en de  
Wijkcommissie De Laares organiseren weer 
 een cursus voor het bedienen van de AED! 

 

                                                            AED Cursus wijk De Laares 
 

Eenmaal per jaar is er een cursus voor het bedienen van een AED die bij de Tiggelhof hoofdingang hangt 
heeft u er belang bij om mee te doen aan deze cursus dan kunt u zich aanmelden bij L Vermeer, zie onder 
aan dit bericht, of met de strook door deze in te vullen en in de brievenbus doen. 
 
Ook als u in het bezit bent van een EHBO diploma of anders, en dus ook een AED kunt bedienen geef u op 
dan kunt u zich ook aanmelden bij Hartslag  dan krijgt u daar een pasje voor. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Voor de cursus Reanimatie en AED-bediener of dat u al in het bezit bent van een EHBO diploma  
 
Naam :                                                                     Straat  :       
 
Telefoon nr .                                                          E-Mail  :       
 
in het bezit van?                                                                        
 
Aanmeldingen voor de Reanimatie en AED bediener een keer per jaar in de recreatie ruimte van de Tiggel-
hof. 
 
Als u zich wilt aanmelden graag onderstaande aanmelding in de brievenbus doen bij 
L. Vermeer, Tulpstraat 40-33,   7514ZL Enschede,   dat is binnen de Tiggelhof 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INGEZONDEN BERICHT  
 
In de vorige wijkkrant stond een stukje over de wateroverlast. Dit ging erover dat er rioolwater 
naar boven komt op het kruispunt Minkmaatstraat / Tulpstraat. Dit stukje ging alleen over de 
technische kant. Ter aanvulling hier een blik op de menselijke kant: 
Al meer dan 30 jaar hebben de bewoners rondom de kruising Tulpstraat – Minkmaatstraat last 
van overstromend riool bij hoosbuien zoals die ieder jaar meermalen voorkomen. Het water komt 
dan uit de putten, wc’s en douches omhoog, zet de straat 40 cm onder water (incl. de auto’s die 
er geparkeerd staan), en stroomt in tuinen en huizen die daarmee ook onder water staan. Deze 
overlast is dus al veel ouder dan de klimaatverandering van de afgelopen jaren. E.e.a. veroorzaakt 
aanzienlijke schade, niet alleen materieel maar ook immaterieel: bewoners voelen zich onveilig en 
dienen altijd alert te zijn en thuis te zijn bij dreigende hoosbuien om schade zoveel mogelijk te 
voorkomen. Vakanties geven alleen hierom al stress. 
We hopen dat de herinrichting van de Minkmaatstraat zodanig uit wordt gevoerd dat deze overlast 
tot het verleden gaat behoren. 
Hilde Zwart, Minkmaatstraat 33 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA ONTMOETINGSGROEP LA-RES  VOORJAAR 2017 
 
Vanaf dinsdagochtend 7 maart is er elke dinsdagochtend (m.u.v. de schoolvakanties) een ontmoe-
tingsgroep van 8.30 tot 11.00 uur in de huiskamer van wijkvoorziening La-Res, Rozenstraat 98 te 
Enschede. 
 
Vindt uw kind het leuk om eens per week met andere kinderen te spelen? En vindt u het belang-
rijk om andere ouders te ontmoeten? Zoekt u informatie over de opvoeding en ontwikkeling van 
uw kind?  
 
Dan is de Ontmoetingsgroep La-Res iets voor u! 
 
Bij de ontmoetingsgroep is een geschoold beroepskracht aanwezig voor de begeleiding van de 
ouders en zijn ervaren vrijwilligers aanwezig, die de kinderen opvangen. 
Deelname aan de groep is gratis en vrijblijvend! 
 
7 maart Kennismaking met iets lekkers bij de koffie/thee 
14 maart Inleiding methode Positief Opvoeden 
21 maart Knutselen: Oud Hollandse tegeltjeswijsheden 
28 maart Complimenten, toverstafjes in de opvoeding 
4 april Creatief met fruit 
11 april Opvoedkwaliteitenspel 
18 april Gezonde traktaties maken 
 
25 april en 2 mei is er geen groep i.v.m. de meivakantie. 
Dinsdag 9 mei hoop ik jullie allemaal weer te zien! 
 
Kom gewoon eens kijken, je bent van harte welkom! 
 

Vriendelijke  groet, 
 

 Marion van Gils 06 22785340 

 

 



 

SAMEN ETEN IN DE LAARES 
 

Hallo allemaal,                                                                       

 

Bij deze wil ik mij even voorstellen;                             

Mijn naam is Patricia Lems, ik ben een “jonge” 45 jarige moeder van drie kinderen, 2 
zonen van 19 en 16 jaar en een dochter van 10 jaar. 
Hoewel mijn kinderen mij echt wel bezig weten te houden, heb ik bijna 4 jaar geleden 
ervoor gekozen mijn bezigheden ook elders te zoeken. 
Zo kwam ik in april 2013, als vrijwilliger bij Het Leger des Heils, “Huis en Haard” aan 
de Leliestraat, als receptioniste/telefoniste. 
 
Na het vertrek van mijn collega Diane Uijen, is mij de kans geboden haar plekje te ver-
vullen, dit heb ik met beide handen aangegrepen. Het houdt in, dat ik nu meer taken 
heb gekregen, waaronder om als gastvrouw aanwezig te zijn bij het “Samen eten in de 
Laares”. Dit heb ik nu twee keer mogen doen. De eerste keer voelde het nog een beetje 
onwennig. De laatste keer op 26 januari j.l. heb ik het als erg gezellig mogen ervaren 
en had ik de indruk dat iedereen met een “goed gevulde buik” weer naar huis ging. Op 
het menu stond stamppot boerenkool, speklapjes, rookworst, jus met uitgebakken spek-
jes en als toetje vla met slagroom. Dit alles werd bereid door de vrijwilliger Arjan, die 
als kok in de keuken van “Huis en Haard” Leliestraat staat. 
Graag zou ik jullie bij een volgende “Samen eten in de Laares”, welkom willen heten, op-
dat wij wederom, in een gemoedelijke sfeer samen van een heerlijke maaltijd mogen ge-
nieten. 
 
Mocht u zich willen aanmelden om te komen eten, dan mag u dit op de volgende wijze 
doen; via E-mail: patricia.lems@legerdesheils.nl 
Of telefonisch: 053-4807720 
   
 

 
 
 



 
LEZEN IN DE LAARES 
 
Beste mede-wijkbewoners 
 
Sinds een aantal maanden hebben wij een mini-bieb aan onze schutting hangen. Hierin zitten boeken die 
iedereen die dat wil mee mag nemen. Je mag ze houden of terugbrengen, ook mag je er zelf je overtollige 
boeken inzetten. 
Dit loopt als een trein. Bijna iedere dag zijn er lege plekken en zet ik er weer nieuwe boeken of soms ook 
DVD's in. Af en toe vind ik verrassingen, dan staat een boek er ineens twee keer in of is het kastje overvol 
omdat er wat boeken bijgelegd zijn. Dus we zijn een actief lezende wijk :) Eén keer zijn er jongeren aan de 
haal gegaan met een boek en hebben dit in de straat kapot gescheurd. Een alerte wijkbewoner heeft ze 
daar direct op aangesproken. Dus als je zoiets ziet gebeuren, zeg er dan gelijk wat van want dat is natuur-
lijk niet de bedoeling. Maar, dit is maar 1x gebeurd en het kastje hangt er inmiddels al maanden, dus al 
meer dan 100 dagen is er zonder problemen halen, brengen en ruilen in de Laares mini-bieb. 
 
En met de zomer in het vooruitzicht loopt iedereen 's avonds een ommetje en verwacht ik nog veel meer 
lege plekken. Vanuit de Laares heb ik al vier grote boekendozen gekregen dus ik kan voorlopig doorgaan 
met aanvullen. 
 
Lees ze! 
Groet, Hilde Zwart, Minkmaatstraat 33  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WIST JE DAT JE OOK BOEKEN KUNT  
LENEN en/of LEZEN IN DE HUISKAMER? 

Elke donderdag tijdens de instuif van 14.00 tot 16.00 uur  
Of kom voor een kopje koffie of thee! 



Hulp bij belastingaangifte voor mensen van 65 jaar en ouder ge-
organiseerd door Alifa Welzijn Ouderen. 
 
Elk jaar worden we opnieuw herinnerd aan de mogelijkheid of de wenselijkheid om aangifte te doen voor 
de Inkomstenbelasting. 
Alifa Welzijn Ouderen en de FNV werken samen om ouderen zo goed mogelijk van dienst te zijn. Een pret-
tige en nuttige samenwerking waarmee we in Enschede hebben bewezen ook in dit project ouderen goed 
te kunnen helpen. 
Men wordt thuis bezocht want daar beschikt men over alle gegevens welke nodig zijn voor een juiste aan-
gifte. Voor de juistheid van de aangeleverde gegevens blijft men zelf verantwoordelijk. 
De belastingwetgeving wordt regelmatig gewijzigd, elk jaar veranderd er wel iets. De vrijwilligers zijn van 
alle, voor ouderen belangrijke, wijzigingen op de hoogte door de verplichte cursus welke ieder jaar wordt 
gegeven. Het resultaat van een juist berekende aangifte is veelal een lager verzamel-
inkomen waardoor het toetsingsinkomen voor mogelijke toeslagen lager wordt. Doe 
er daarom uw voordeel mee. 
Er zijn in het afgelopen jaar 2300 belastingaangiftes ingevuld. 
Deelnemers die al eerder gebruik hebben gemaakt van de diensten van het project 
hoeven zich niet meer bij Alifa Welzijn Ouderen op te geven, zij zullen door hun eigen 
invuller worden benaderd om een afspraak te maken. 
Mensen die voor de eerste keer gebruik willen maken van het belastingproject moe-
ten zich aanmelden bij: Mevr. Y. Jansen, tel. 053 476 98 80.  
Bereikbaar op werkdagen tussen 10.00-11.00 uur. Zorg dat: naam, adres, postcode, telefoonnummer en 
uw BurgerServiceNummer (BSN) bij de hand zijn zodat de aanmelding zorgvuldig en volledig kan worden 
verwerkt. 
De kosten zijn € 15 euro per aangifte. 
Het project is bedoeld voor mensen met alleen AOW en (eventueel) een klein pensioen. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Kaatje heeft al een beetje lentekriebels 
 
Terwijl er nog belangrijke schaatswedstrijden moeten komen, de voetbalwedstrijden van de jeugd 
waren afgelast vanwege slechte velden, de zon schijnt, het onbewolkt is, dan staan ze ineens voor 
me: lentekriebels! De niet te stoppen drang naar vernieuwing, opruimen en meer kleur. Maar ja, 
wat doe je eerst? Ga je genieten van buiten? Of ga je binnen aan de slag? Kiezen kan soms lastig 
zijn. De wil, de drijfveer om iets te doen of juist niet doen, lijkt van buiten mij zelf te komen. Het 
is de verandering, die een behoefte schept, waar ik vo- rige 
week nog niet aan dacht. En het is blijkbaar elk voorjaar hetzelfde 
! 
 
Binnenkort kunnen we kiezen en dan is het bijna lente. Wat kies 
ik voor mij, voor mijn medemens, voor mijn kinderen? Hoe laat 
ik mij informeren? Hoe denk ik zelf? Hoe wil ik omgaan met ver-
schillen en wat is wijs om te kiezen? Als ik lentekriebels voel, dan 
denk vooral aan verbondenheid, gelijkwaardigheid, schoon-
heid en inspiratie. Wellicht vage begrippen om daaruit mijn keuze te maken. Maar dat is toch wat 
ik wil, omdat dat mij een vorm van geluk en vrijheid geeft? Als ik me laat leiden door het verschil, 
door wat misgaat en niet deugt, door angst omdat ik me niet verbonden durf te voelen met de 
ander of een negatief toekomstbeeld, dan kies ik anders. Vanuit die begrippen ontstaat bij mij 
geen inzicht of wijs besluit.  
 
Dus Kaatje verlangt naar de lente en neemt een wijs besluit!  
 
Kaatje 
 



 
 
ZESKAMP 
 
Het is de planning om aankomende zomer een zeskamp te organiseren in onze wijk. 
Op een zaterdag in de zomervakantie straten tegen elkaar een toernooi laten afwerken. 
Start 12.00 uur tot maximaal 17.00 uur. 
Tegen 18.00 uur prijsuitreiking! 
De prijzen proberen we te organiseren door als onze sponsors en bedrijven uit de wijk te 
vragen en deze  beschikbaar te stellen. 
Tegen die tijd life muziek erbij met verzoekplaatjes en een zanger die 3 keer een periode 
van een half uur life zingt. 
Dit alles met een hapje en een drankje. 
Om dit te kunnen doen is veel werk nodig en vrijwilligers. 
 
Wat is er nodig? 
*vrijwilligers 
*scheidsrechter(s) 
*spellen 
*teams van een straat met een aanvoerder. 
*voldoende deelnemers 
Welke prijzen? 
*mooist gekozen teamnaam 
*best verklede team 
*winnaar/2e plaats en derde plaats 
 
Opgeven kan door deze in te vullen en te mailen naar:    p.kopp@ziggo.nl 
Of gooi deze brief in de brievenbus op de Begoniastraat 144. 
Naam:………………………………………………………………………. 
Adres:………………………………………………………………………. 
Team/straat:…………………………………………………………….. 
Scheidsrechter Ja/Nee………………………………………………. 
Vrijwilliger Ja/nee……………………………………………………... 
Anders………………………………………………………………………. 
 

LET OP!   Deze zeskamp gaat alleen door bij voldoende vrijwilligers om het geheel 
te organiseren en teams/deelnemers!!  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Denkt u aan; een vakantie in eigen 
land, citytrip, strandvakantie, winter-
sport, culturele rondreis, cruise, we-
reldreis, last minute, een op maat ge-
maakte reis of een van de vele andere 
mogelijkheden?  

Vertel mij uw reiswensen tijdens een per-
soonlijke afspraak, per telefoon of via een 
emailbericht. Via onze reserveringssystemen 
zoek & boek ik uw reis van begin tot eind, 
voor elk budget en alle bestemmingen we-
reldwijd.  

         Een heerlijke reis wacht op u!  

           erzsi@yourtravel.nl  
 


