
 
 
             
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
Doe mee en Win een Taart! 

Ken uw wijk, en raad deze Foto ! 

 
 
                             
  
    
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WIJKKRANT de LAARES 
Jaargang 41.  Mei  2017 
uitgegeven door de stichting Wijkcommissie de Laares 
Email: wijkkrantlaares@hotmail.com 
 
 

In dit nummer: Nieuws v.d. Wijk – Wijkagenda – Wijkinfo – Jaarverslag  –Werkgroep veiligheid  –  
Kaatje – Alzheimer Cafe - Afsluiting Laaressingel -  Inleveren kopij 21 Mei ! 



 
 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
                  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 
 
PARKEREN ROND SCHOOL EN BSO 
 
De laatste tijd worden er veel meer auto’s overdag geparkeerd rond school en BSO, dus in de 
Tulpstraat en de Meidoornstraat. Bewoners van deze straten ondervinden daarvan overlast. 
Daarom willen we graag mensen attenderen op de parkeerplaats tussen de huizen aan de Tulp-
straat en de Leliestraat. Dit is een openbare parkeerplaats. Tussen de huizen door is via voetpa-
den zowel school als BSO makkelijk bereikbaar. 
Ook rond de afsluiting van de Laaressingel verwachten we dat er enige overlast zal ontstaan. In 
deze wijkkrant kunt u lezen hoe u toch in de wijk kunt komen. 
 
 
 
ZESKAMP IN DE HUISKAMER EN INSTUIF GROOT SUCCES 
 
Op 20 april organiseerden Claudia en Liset, gastvrouwen van de huiskamer een zeer succesvolle 
zeskamp voor de kinderen. Zij werkten samen met de Stichting Sportaal, en BSO de Robbedoes.  
65 kinderen deden mee. De sponsoring voor de prijzen kwam van Rowi Fashion. Er is een filmpje 
gemaakt door onze Wijkfilmer en dit verschijnt op het kanaal van de school. Wie daar geen toe-
gang toe heeft kan ons mailen. 
 
 
 
OPENING MOESTUIN “DE LELIE” 
 
Na de zeer warme dagen in april, kregen we ook nog 
een paar keer nachtvorst. De  
natuur is in de war, maar de tuinders van moestuin de 
Lelie niet! 
Hou Facebook in de gaten, want moestuin de Lelie 
opent ergens in mei en waar kun je nu beter je biolo-
gische, lokale groenten halen dan daar? 
 
 
WAT DOET DE WIJKCOMMISSIE? 
 
We krijgen geregeld vragen van bewoners over problemen in de wijk. Deze vragen gaan over 
overlast door bijvoorbeeld hondenpoep, parkeren, afval of geluidsoverlast. Wij denken graag mee 
over hoe u zelf deze problemen het beste kunt oplossen, u kunt daarvoor terecht op ons inloop 
spreekuur en ook kunt u ons mailen.  
In ons jaarverslag kunt u meer lezen over wat we het afgelopen jaar hebben gedaan en waar we 
onze energie in hebben gestoken. Ook praten we graag met u verder als u zorgen hebt, of juist 
nieuwe ideeën of een actieve bijdrage wil leveren aan het werk in de wijk. Mail naar 
wijkcommissielaares@gmail.com!  
  



 



 
                           WIJKAGENDA 2017 

 
 
2 mei – dinsdag om de 2 weken 
14.30 – 16.00 uur  
Buurthuis Tulpstraat 63/IKC La Res 
Ook op 16 (zonder Inge) en 30 mei 
 

 
SCHILDEREN  
Schilderen met acryl-
verf 
onder leiding van Inge 
Hunink 

 
4 mei - 1e donderdag van de maand 
19.30 – 19.55 uur 
Buurthuis Tulpstraat 63/ IKC La Res 
Volgende keer: 1 juni 
 

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

 
8 mei tot in de week van 12 juni 
 

 
WERKZAAMHEDEN LAARESSINGEL 
Lees meer in deze wijkkrant 
 

 
9 mei – elke dinsdag 
8.30 – 11.00 uur 
Buurthuis, Tulpstraat 63/IKC La Res 
(2 mei vakantie) Ook op: 16, 23, 30 juni 

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

 
11 mei – elke donderdag 
14.15 – 16.00 uur 
Buurthuis Tulpstraat 63/IKC La Res 
(4 mei vakantie) Ook op: 18 en 25 juni 
 

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

 
18 mei donderdag 
18.00 uur – 19.00 uur 
Leger des Heils 
Leliestraat 2 

 
SAMEN ETEN in de LAARES  
Meldt u zich tot één week van te voren: 
bellen naar 053 – 4807720 of mailen 
naar patricialems@legerdesheils.nl 
- bijzondere dieetwensen graag na over-
leg – 
 



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  was de enige die het antwoord goed had,  
helaas heeft ze de vorige keer de taart ook al gewonnen en twee-
maal achter elkaar is niet de bedoeling ,we hopen dat we de dit 
keer meer goede inzenders hebben !n we gunnen 
 
 
 
 
 

De uitslag was : Ribbeltsweg 

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 
 
 
 
 
 



   
JAARVERSLAG VAN WIJKCOMMISSIE LAARES ‘16-‘17 
 
 5 x openbare vergadering van Wijkcommissie Laares op donderdagavond om 20.00 uur in het 

Buurthuis de Laares 
 5 x besloten vergadering van Wijkcommissie Laares 
 2 x overleg met alle functionarissen in de wijk (wijkagent, gemeente, Leger des Heils)  
 3 x overleg met alle wijkraden van stadsdeel centrum 
 Maandelijks redactie vergaderingen, drukken en vou-

wen van de wijkkrant, die 10 x per jaar verschijnt. 
 Wekelijke Huiskamer in de Laares, eerst op dinsdag-

middag, vanaf sept 2016 op donderdag middag in 
combinatie met de Instuif. 

 Elke 6 weken overleg met Wijk Ontwikkelingsmaat-
schappij (WOM) Laares over de vorderingen van de 
woningbouw in de wijk 

 Overleg met de werkgroep Veiligheid 1 x per maand, 4 
x vanaf dec 2016 

 Nieuwjaarsreceptie op 14 januari in de Tiggelhof (met 
dank aan de bewonersorganisatie) 

 Lente in de Laares op 22 maart 2017 
 Etentje voor de vrijwilligers 14 juli 2016 

 
In samenwerking met Leger des Heils en RIBW 
 Samen eten in de wijk, 7x 
 Organisatie van het zomerfestival in de wijk 2 juli 2016, spelen voor de kids en hapjes van het 

Leger des Heils (in het kader van samen eten) 
 Organisatie van de Ditjes en Datjesmarkt op 17 september 2017 
 Kerstfeest in de Laares op 17 september 2017  
 
Met behulp van de wijkbudgetten 
 Inrichting van de huiskamer een aanschaffen van de bibliotheek in de huiskamer 
 Opstarten van een minibibliotheek in de Minkmaatstraat 
 Installeren van de doeltjes op het schoolplein 
 Installeren van de Audionetic speelpunt op het schoolplein 
 Aanleggen van een vlaggenmast in het Aldenkampplantsoen 
 Aanschaf van een led-kerstboom in de wijk, die jaarlijks 

wordt opgehangen 
 Herinrichting van de rioolbuizen in het Aldenkampplantsoen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Werkgroep Veiligheid in de wijk 
Misschien heeft u al eens gehoord van buurtpreventie of digitale 
buurtpreventie groepen (vaak via de app whats app op uw 
smartphone). Dat gaat over betrokken bewoners die samen 
contact hebben en alert zijn op verdacht gedrag in de buurt. Zo 
staan deze bewoners voor elkaar klaar als er iets urgents 
gebeurt en melden ze snel via de telefoon urgente informatie 
aan elkaar. 
Dit soort initiatieven schrikt inbrekers af en vergroot de kans dat een dader alsnog gepakt wordt. 
In heel Nederland organiseren steeds meer bewoners zich in zo een groep. Inbraken dalen vaak 
tot wel 50% in zo een buurt.  
Het wordt steeds makkelijker voor buren om hieraan mee te doen. Zelfs al zonder dat we elkaar 
kennen en zonder sociale verplichtingen. Wel omdat we natuurlijk allemaal veilig willen wonen in 
onze buurt. Daarom deze actie, we vragen alle bewoners in de buurt om hieraan mee te doen! 
 
Wij (van de werkgroep Veiligheid in de wijk) hebben verschillende mogelijkheden en apps beke-
ken/onderzocht en hebben besloten om voor onze buurt gebruik te maken van de gratis Veilige 
buurt app: 

 Veilige buurt werkt op naam, U hoeft niet elkaars 06-nummer te weten (of te delen). Wel 
bij voorkeur een naam gebruiken die in de buurt bekend is. 

 Geen beperking in aantal deelnemers binnen de groep 
 Makkelijk meerdere onderwerpen bespreken binnen dezelfde groep 
 Urgente melding kunnen maken 
 Aparte app die enkel en alleen voor buurtpreventie gebruikt wordt 

Het is heel makkelijk om deel te nemen: 
 U download de gratis app op uw smartphone via de betreffende “App Store” Zoekt u op 

“Veilige buurt” dan vindt u de app direct. (of gebruik de QR code op de flyer) 
 U registreert met uw postcode en uw emailadres, daarna komt u automatisch in de juiste 

buurtgroep waar uw buren ook zijn.  
U wordt automatisch lid van een: 

 Straatgroep (dit betreft iedereen die in uw straat woont) 
 Buurtgroep (dit betreft iedereen in een iets groter gebied binnen uw woonplaats) 
 U kunt direct beginnen met meldingen maken of belangrijke informatie delen 

 
Wij zouden het zeer waarderen als u ook wilt meedoen. Met enkele buren samen zijn we al 
begonnen dus u bent niet alleen in de groep. Download de app ‘Veilige buurt’ en bekijk de 
mogelijkheden eens.  
 
Voor meer informatie kun je ook de Internetsite raadplegen (https://veiligebuurt.nl/). Hier staat 
ook een uitgebreide handleiding (https://veiligebuurt.nl/media/1142/veiligebuurt-handleiding-
20161129.pdf) 
Door samen alert te blijven en contact te hebben zorgen we ervoor dat onze buurt veilig blijft! 
 
Werkgroep Veiligheid in de wijk 
werkgroepveiligheid@outlook.com  

 



Kaatje heeft vragen 
 
Kaatje heeft vragen, heel veel vragen. Vragen over opvoeden, over de wereld, over Nederland, over mens-
zijn, over vriend zijn, over de toekomst, over het verleden en misschien wel over nu. Vragen die niet zo 1,2 
en 3 zijn te beantwoorden, omdat er geen pasklare antwoorden zijn. Kortom, levensvragen.  
 
Na een drukkere periode, komen ze ineens op mijn pad en zoek ik naar antwoorden, ik zoek naar verbin-
ding, naar inzicht, naar een helder moment of zoals Martin Bril het verwoordde in het gedicht ‘Kunst’: 
 
Wat we wilen: 
momenten 
van helderheid 
Of beter nog: van grote 
klaarheid 
 
Schaars zijn die momenten 
en ook nog goed verborgen 
 
Zoeken heeft dus  
nauwelijks zin, maar 
vinden wel 
 
De kunst zo te leven 
dat het je overkomt 
 
Die klaarheid, af en toe 
 
Ik laat de vragen komen, want ik weet, dat het antwoord waait in de wind… 
 
 
Kaatje 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Alzheimer Café 1 mei 2017 
 
Thema: Wonen met dementie 
 
Op maandag 1 mei a.s. is er weer een avond van het Alzheimer Café in Enschede. Het is de eerste keer dat het op een 
maandagavond wordt gehouden, locatie en tijd zijn ongewijzigd. De avond wordt georganiseerd door Alifa Welzijn 
Ouderen in samenwerking met zorgorganisaties. 
 
Gastspreker: Heleen Mulder, casemanager dementie bij LIVIO. 
 
Aandachtspunten tijdens deze avond zijn:  
- Wonen in het eigen huis 
- Verschillende vormen van huisvestingsmogelijkheden 
- Wat is er nog mogelijk op gebied van dagbehandeling/besteding e.d. 
 
Ook zal er informatie zijn van Hof Espelo over hun project in de natuur voor mensen met beginnende dementie. 
Zoals gebruikelijk in het Alzheimer Café is er voor bezoekers volop gelegenheid om, naast het stellen 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:   MAANdag 1 mei 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. 
 
 



 
 
AFSLUITING LAARESSINGEL 
Mededeling van de gemeente 
 
Vanaf 8 mei 2017 wordt er door de gemeente asfaltonderhoud gepleegd aan de Laaressingel. De totale 
werkzaamheden duren naar verwachting 5 weken en gedurende die tijd is het verkeer vanaf de Oldenzaal-
sestraat naar de Ribbeltsweg gestremd. De andere rijrichting blijft gewoon mogelijk.  
  
Het werk wordt in principe in 2 fases uitgevoerd te weten:  
  
1e fase;   
Het werk aan de buitenring vanaf de Ribbeltsweg tot aan de Floraparkstraat duurt circa 1 week.  Hier 
wordt een nieuwe asfaltlaag aangebracht.  
 
2e fase;   
Het werk aan de binnenring vanaf de Ribbeltsweg tot aan de Oldenzaalsestraat duurt circa 4  
weken. Er wordt een nieuw riool gelegd tussen de Leliestraat en de Ribbeltsweg,  De parkeerplaatsen die 
nu in asfalt zijn aangelegd wordt bestraat en het gehele tracé krijgt een nieuwe asfalt laag.  
  
In beide fases moet het autoverkeer in 1 richting mogelijk blijven, te weten richting Oldenzaalsestraat. Het 
verkeer in de andere richting wordt gedurende het hele werk omgeleid, waarbij de kruising met de Mink-
maatstraat/Schouwinkstraat zoveel mogelijk voor alle verkeer beschikbaar moet blijven. 
  
Voor aanwonenden tussen de Tulpstraat en de Leliestraat wordt een tijdelijke parkeerplaats ingericht op 
het naastgelegen bouwterrein dat door de WOM hiervoor beschikbaar wordt gesteld. 
   
Op bijgaande tekening is de omleidingsroute weergegeven tijdens de 2 fase zodat uw woning, de school en 
de kinderopvang bereikbaar blijven. De oversteek van de Singel bij de Minkmaatstraat blijft mogelijk.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Vakantie . Vertel mij uw reiswensen  

tijdens een persoonlijke 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 wereldwijd.  

         Een heerlijke reis wacht op u!  

           erzsi@yourtravel.nl  
 

Thuiszorg zoals geen ander 

AriënsZorgpalet en Bruggerbosch  
zijn voortaan samen Liberein.  
Vertrouwde zorg in een nieuw  

jasje. 

Wat ú belangrijk vindt!  
Daar gaat het om bij Liberein.  

We nemen de tijd en hebben aandacht voor uw wensen.  
Wij gaan altijd samen met u op zoek naar de beste  
oplossingen en doen dit vanuit onze professionaliteit en  
deskundigheid. Daarom is onze thuiszorg uniek.  
Thuiszorg zoals geen ander! 


