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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 – Wijkinfo – Verkeersdeskundige  –  Samen eten –  
Kaatje – Michel Mensink  -  Inleveren kopij 23 April. 



 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
                  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 WORDT INGEWERKT  
 
Met groot plezier kunnen we u meedelen dat Wijkcommissie Laares een nieuwe voorzitter heeft. 
Michel Mensink stelt zichzelf voor in deze wijkkrant en zal u vanaf mei gaan vertegenwoordigen. 
 
 
 
WERK AAN DE LAARESSINGEL 
 
Vanaf 2 mei 2017 wordt er asfaltonderhoud gepleegd aan de Laaressingel. De werkzaamheden 
duren naar verwachting 5 weken en gedurende die tijd is het verkeer vanaf de Oldenzaalsestraat 
naar de Ribbeltsweg gestremd. De andere rij richting blijft gewoon mogelijk.  
Dit heeft consequenties voor bewoners, ondernemers, maar ook voor uw buslijn over de Laares-
singel. Er wordt door de gemeente een omleiding verzorgd via de Oldenzaalsestraat en de Hoge 
Bothofstraat. 
Het werk wordt in principe in 2 fases uitgevoerd, waarbij het autoverkeer in 1 richting mogelijk 
blijft, te weten richting Oldenzaalsestraat. Het verkeer in de andere richting wordt gedurende het 
hele werk omgeleid, waarbij de kruising met de Minkmaatstraat/Schouwinkstraat zoveel mogelijk 
voor alle verkeer beschikbaar moet blijven. 
Van details van de werkzaamheden houden wij u op de hoogte via wijkkrant, website 
www.laares.nl en Facebook. 
 
 
 
GRAFFITI 
 
Tijdens het overleg van de wijkraden van stadsdeelcentrum is besloten ook in 2017 een deel van 
het budget van initiatiefkracht (dit is een percentage van de wijkbudgetten dat gereserveerd is 
voor wijk-overschrijdende initiatieven in de stadsdelen) beschikbaar te stellen voor het verwijde-
ren van graffiti.  
Robin Hoffmann van schildersbedrijf R. Hoffmann en Ruben Subelack van NO-TAGS zijn hiermee 
al enige jaren succesvol actief in de binnenstad van Enschede, hierdoor is het aantal graffiti ’s 
enorm gedaald in de laatste jaren. 
Voor meldingen van hakenkruizen of racistische leuzen is de afspraak gemaakt dat deze met 
spoed worden verwijderd, meestal binnen een dag.  
In 2016 zijn met dit budget in de Laares graffiti’s verwijderd in de Rozenstraat, de Leliestraat en in 
de Oldenzaalsestraat. 
 
 
 
VIVA 2017 KEERT TERUG IN DE LAARES 
 
Ook dit jaar organiseer Alifa VIVA in de Laares en wel op 16 augustus!!!!!!!!!!!! 

 
 



 



 
WIJKAGENDA 2017 

 
 
4 april – elke dinsdag van 8.30 – 11.00 
uur 
Buurthuis, Tulpstraat 63/IKC La Res 
11, 18 april, (25 april vakantie) 

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

 
4 april – dinsdag om de 2 weken 
14.30 – 16.00 uur  
Buurthuis Tulpstraat 63/IKC La Res 
18 april, 2 mei 
 

 
SCHILDEREN  
Schilderen met acrylverf 
onder leiding van Inge 
Hunink 

 
6 april – elke donderdag 
14.15 – 16.00 uur 
Buurthuis Tulpstraat 63/IKC La Res 
13, 20 april (27 april vakantie) 
 

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

 
6 april - 1e donderdag van de maand 
19.30 – 19.55 uur 
Buurthuis Tulpstraat 63/ IKC La Res 
4 mei  
 

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

 
13 april donderdag 
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! 
 

 
18 april dinsdag 
18.00 uur – 19.00 uur 
Voor één keer in de Huiska-
mer van de Laares 
Buurthuis Tulpstraat 63 
18 mei 
 

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

 
20 april donderdag  
14.30 -16.30 uur 
Buurtplein IKC La Res 
Tulpstraat 63 
 

ZESKAMP 
VOOR ALLE KINDEREN VAN DE WIJK 
HUISKAMER/SPORTINSTUIF en BSO 

de Robbedoes 

 
2 mei tot in de week van 5-9 juni 

 
WERKZAAMHEDEN LAARESSINGEL 
Singel afgesloten in de richting Bothoven. 
 



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.  R.Wijnen  foto ook op facebook  
 
 
 
 
 

De uitslag was : Zwaanensteeg 
 

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 
 
 
 
 
 



 
BERICHT VAN DE VERKEERSDESKUNDIGE  
  
Hoe veilig is de zebra-oversteek Oldenzaalsestraat ? 
  
De gemeente Enschede heeft recent een melding gekregen dat het zebrapad Oldenzaalsestraat 
ter hoogte van het Zeggeltlaan-Laaresstraat onvoldoende veilig is voor overstekende kinderen. 
Het verkeersspreekuur heeft de situatie ter plaatse bekeken. De zebra is duidelijk zichtbaar en 
voorzien van de juiste bebording en markering. Het toevoegen van signaleringslampen zal niets 
toevoegen aan een beter weggedrag van de automobilisten. De gemeente en de politie vinden dat 
daarmee de schijnveiligheid nog meer vergroot wordt. 
  
Kinderen denken erg zwart-wit; ‘rood is stoppen en groen is gaan’ en ‘voetgangers hebben op een 
zebra voorrang’. Als je deelneemt aan het verkeer is het erg belangrijk dat je uitkijkt wat de me-
deweggebruikers doen. Zeker in dit soort situaties. 
De voorkeur van de politie en de gemeente is om die reden dat de zebra beter verwijderd kan 
worden. Als extra argument speelt mee dat het aantal voetgangers -buiten de schoolpieken-zeer 
minimaal is. 
  
De zebra nabij de Van Benthemstraat is recent verwijderd. Tot nu toe is er voor de zebra nabij de 
Laaresstraat geen draagvlak voor het benodigde verkeersbesluit te zijn bij de betreffende wijkra-
den en de scholen. De gemeente zal daarom voorlopig deze zebra handhaven. Als oplossing voor 
de verkeersveiligheid zien wij wel twee mogelijkheden. 
  

1.      Via dit artikel vragen wij aan u om zich aan te melden als verkeersbrigadier de kinderen 
te begeleiden bij het oversteken. Tevens doen we een soortgelijke oproep in de wijkkrant 
van Lasonder-Zeggelt en De Laares. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de lokale 
werkgroep Veilig Verkeer Nederland (VVN). Contactpersoon is dhr. Van Bel; bereikbaar op 
0650212691 of j.vanbel@kpnmail.nl. 

  
2.      U kunt als ouder zelf uw kinderen waarschuwen dat zij bij het oversteken goed moeten 

uitkijken. De belangrijkste boodschap is dat je moet controleren of iemand wel stopt. 
  
  
Met vriendelijke groet 
  
Jeroen Lieverdink 
Verkeerskundig ontwerper 
0622635926 
Stadskantoor 4.3 I Hengelosestraat 

51 I Postbus 20, 7500 AA ENSCHEDE 
 

                
 

 
 
 
 
 
 



 
SAMEN ETEN IN DE LAARES                                                             

Hallo wijkbewoners,                                             
Bij deze een verslagje van mijn kant, over het  “Samen eten in de Laares” d.d. 
23 februari j.l. 
Helaas was “onze” kok ziek, de griep had ook hem gevonden.  
Gelukkig hadden we door o.a. de goede hulp van Wil van Gestel, medewerker 
van het RIBW, en de inzet van het personeel “Huis en Haard Leliestraat” alles 
onder controle. 
Op het menu stond Hutspot met hachee en als dessert hadden we vanille ijs 
met een chocolade- en/ of aardbeiensaus. 
Wil en ik hadden samen héééééél erg veel aardappelen geschild, het hacheevlees had ik al mooi 
op tijd op het vuur gezet, zodat het  ’s avonds lekker zacht geserveerd kon worden. Twee van 
mijn collega’s hebben het geheel afgemaakt en heerlijk op smaak gebracht. De tafels waren ge-
dekt  incl. een bloemetje voor de sfeer. 
In totaal hebben we  met ca. 20 mensen van de maaltijd gesmikkeld, waarvan er 12 mensen uit 
de wijk hebben meegegeten.  
Angelie bracht een pizza oventje mee. Dit werd aangeboden door een bewoner uit de wijk voor 
het “Samen Eten in de Laares”. Hoe mooi is dat? Wij zijn er erg blij mee. En nogmaals hartelijk 
dank hiervoor. We gaan dit oventje zeker in de toekomst gebruiken. 
Naar mijn idee was het erg gezellig, het eten was lekker en er  hing een gemoedelijke sfeer.  
Het samenzijn werd afgerond na een lekker bakkie koffie.  Hopelijk tot een volgende keer, bij  
“Het Samen eten in de Laares” 
                             
                                            Vriendelijke groetjes, Patricia Lems 
 
Iedere laatste donderdag van de maand tussen 18:00u. en 19.00u. kunt u als wijkbewoner zich opgeven 
voor het “Samen eten in de Laares”. Dit kan uiterlijk tot de dinsdag ervoor,         telefonisch: 053-4807720  
(vraagt u naar Patricia) of e-mail: patricia.lems@legerdesheils.nl 
 
N.B. Aangezien de donderdag in april op konings-
dag valt en de laatste donderdag in mei het He-
melvaartsdag is, zijn we uitgekomen op 
donderdag 18 mei voor het “Samen eten in de 
Laares”.  
Hiermee komen dus 27 april en 25 mei te verval-
len. 
 
Wijkcommissie Laares organiseert op dinsdag 18 
april (ter overbrugging) een alternatief “Samen eten in de Laares” in de huiskamer. 
We kunnen daar niet koken, maar laat je verrassen! 

 



   

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



Kaatje hoort het knisperen 
 
 
Om me heen is de natuur volop bezig met het nieuwe seizoen. Vogels fluiten, de eerste zweefvlieg 
hoor ik voorbij komen en de grasplanten knisperen. Met mijn ogen dicht hoor ik de lente, zalig! 
Het begin van een nieuw seizoen; over 2 weken ziet alles er anders uit.  
 
Het knisperende geluid van de planten laat mij horen, dat de natuur doet wat het moet doen. Ik 
heb er als mens geen invloed op. De combinatie van warmte, zon en af en toe regen geeft kracht 
om de plant te laten zijn, zoals ie bedoeld is om te zijn.  
 
Soms voel ik ook wat knisperen in mezelf. Kleine geluidjes van wensen, verlangens en inzichten. 
Alleen ik kan ze horen, ik kan ze zelfs niet geheel in woorden vangen. Ik ervaar dat er wat van 
binnen gebeurt, dat blijkbaar gebeuren moet. Soms is het een kleine verandering, soms leidt het 
tot een veel grotere stap. Knisperingen, groeimomenten in mezelf als 'adem voor de geest, want 
ik ben het steeds zelf geweest'*.  
 
Terug in de tuin, de kerkklok luidt 13.00 uur, blaadjes bewegen zachtjes door de wind, de kippen 
kakelen; wat voel ik knisperen? De stilte geeft misschien straks antwoord... 
 
Kaatje.                                                                                      *Inspiratie, Mathilde Santing 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
MICHEL MENSINK ALS BESTUURSLID 
Beste wijkbewoners, 

Gaarne wil ik mij aan U voorstellen. 
Mijn naam is Michel Mensink. Ik woon al bijna 40 jaar in de 
Laares. Voordat ik naar de Laares verhuisde heb ik 7 jaar in 
de wijk Stadsveld gewoond. Al snel werd ik actief in het 
Buurtcentrum ‘De Boei’. Mijn wijkbetrokkenheid leidde tot de 
vraag om Voorzitter van het op te richten Wijkorgaan Stads-
veld te worden. Bijna 7 jaar ben ik daar Voorzitter geweest. 
Het voorzitterschap eindigde door mijn verhuizing naar de 
Laares. In 
de tussenliggende 40 jaar ben ik naast mijn werk bestuurlijk 
actief geweest bij verschillende grote organisaties in het land, 
o.a. bij de VARA en de HCC Nederland. 
Het bloed kruipt waar het soms niet gaan kan.  
Na de oproep in de wijkkrant stelde ik mij in principe be-
schikbaar. 
De huidige voorzitter Henk Hunink is onlangs verhuisd naar een andere wijk in Enschede. 
Binnenkort zal ik hem opvolgen als nieuwe voorzitter, na zijn definitieve vertrek. 
Mijn kennis van de wijk zal mij helpen naast de zittende bestuursleden een goede voorzitter te zijn. Ik zal 
proberen mijn kennis en ervaring ten gunste van de wijk te gebruiken. 
 
Vriendelijke groet van 
Michel Mensink. 



 
 

 
Vakantie ? 
Vertel mij uw reiswensen tijdens een persoonlijke af-
spraak, per telefoon of via een emailbericht. Via onze 
reserveringssystemen zoek & boek ik uw reis van be-
gin tot eind, voor elk budget en alle bestemmingen 
wereldwijd.  

         Een heerlijke reis wacht op u!  

           erzsi@yourtravel.nl  
 


