
 
 
             
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
Doe mee en Win een Taart! 

Ken uw wijk, en raad deze Foto ! 

 
 
                             
  
    
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

In dit nummer: Nieuws v.d. Wijk – Wijkagenda – Wijkinfo – Zomerfestival –Viva on tour –  Kaatje – 
Ontmoetingsgroep LaRes - LaaresKidds -  Inleveren kopij 20 Augustus.  



 
 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
                  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 
 
 
LUCHTFOTO’S  
 
Een tijd geleden kreeg de Wijkcommissie een aan-
bieding om luchtfoto’s van de Laares te laten ma-
ken. Inmiddels zijn ze op de website geplaatst en 
krijgt u dus  van ons een leuk cadeautje! Kijk op 
http://www.laares.nl/?page_id=4537 en zoek uw 
huis! 
 
 
 
AFSCHEID VAN VOORZITTER HENK HUNINK 
 
Tijdens de vergadering van de Wijkcommissie in mei heeft Henk Hunink definitief afscheid geno-
men als voorzitter. Michel Mensink ontving een officiële voorzittershamer, zodat de oude 
(klauw)hamer naar de gereedschapskist kan verhuizen! 
Bij het aantreden van Henk als voorzitter verbleef de Wijk-
commissie nog bij de Spaanse Sociëteit. Tijdens het voorzit-
terschap van Henk is er niet alleen een nieuwe eigen plek 
voor de Wijkcommissie gecreëerd, maar ook nieuwe plek 
voor de wijk om samen te komen. Niet in de laatste plaats 
doordat Henk in de onderhandelingen met de gemeente dui-
delijk de wensen (of waren het eisen?) en behoeften van de 
wijk en van de Wijkcommissie op tafel legde.  
Ook zijn er de afgelopen jaren een aantal vaste activiteiten in 
de wijk tot stand gekomen. Henk speelde hierbij een belang-
rijke rol door er altijd voor de volle 200% voor te gaan. Niet 
gauw was hem iets te veel, schouders eronder en niet zeu-
ren. Bovendien zorgde hij er altijd voor dat er nog wat te la-
chen was! 
Henk heeft ervoor gekozen zijn periode als voorzitter met een 
gezellig etentje af te ronden. De kinderen van de instuif had-
den een mooi schilderij voor hem gemaakt.  
We willen op deze plek graag ook nog een keer zeggen:  
Henk, bedankt, namens de Laares! 
 

 
OPENING MOESTUIN, ZOMERFESTIVAL, VIVA en ZOMERSTOP 
 

Deze wijkkrant is de laatste voor de zomer. De volgende ontvangt u in sep-
tember.  
Gelukkig zitten we ondertussen niet stil, zoals u verderop en in de 
WIJKAGENDA kunt lezen. Noteer de data in uw agenda! Ook kunt u ons vol-
gen op Facebook De Laares en op onze website. Fijne vakantie! 

  



WIJKAGENDA 2017 
 

 
1 juni – elke donderdag 
14.15 – 16.00 uur 
Buurthuis Tulpstraat 63/IKC La Res 
Ook op: 8, 15, 22 en 29 juni 
6, 13 en 19 juli (in juli geen sportinstuif) 
 

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

 
1 juni - 1e donderdag van de maand 
19.30 – 19.55 uur 
Buurthuis Tulpstraat 63/ IKC La Res 
Volgende keer: 6 juli 
 

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

 
3 juni – zaterdag 
11.00 uur – 13.00 uur 
Moestuin Leliestraat (naast nr. 2) 
 

 
OPENING MOESTUIN DE LELIE 

 
6 juni – elke dinsdag 
8.30 – 11.00 uur 
Buurthuis, Tulpstraat 63/IKC La Res 
Ook op: 13, 20 en 27 juni,  

    4, 11 en 18 juli 
 

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

 
8 juni – 2e donderdag van de maand 
20.00 - 22.00 uur  
Buurthuis, Tulpstraat 63, IKC La Res 
Volgende keer: 12 oktober 
 

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

 
13 juni  – dinsdag om de 2 weken 
14.30 – 16.00 uur  
Buurthuis Tulpstraat 63/IKC La Res 
Volgende keer: 27 juni, 11 en 25 juli 
 

 
SCHILDEREN  
Schilderen met acrylverf 
(helaas in juni z)onder 
leiding van Inge Hunink 
 

 
15 juli – zaterdag 
13.00 uur – 16.00 uur 
Buurtplein  
 

 
ZOMERFESTIVAL 

Zie de flyer in deze wijkkrant 

 
16 augustus – woensdag 
 

 
VIVA  

Nader informatie via Huis aan Huis 
 

 
 



Doe mee en Win een Taart ! 

Ken uw wijk, en raad de Foto ! 
 
Herken de foto op de voorpagina en win een taart  t.w.v.€ 10,00. in de vergadering van 
de redactie (derde donderdag van de maand) wordt de winnaar bekend 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 met het goede antwoord en zij heeft 
dan ook na overleg een tweede taart gekregen! De nieuwe winnaar is 
uitgeloot uit een achttal inzenders! 
 
 
 
 
 

De uitslag was : Begoniastraat  De winnaar Sander Heutink 

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 



 

ViVA on Tour by Alifa Centrum 2017 

Van 14 t/m 18 augustus organiseert Alifa de ViVa on Tour week voor kinderen van 4-12 jaar. 

Elke dag zijn leuke activiteiten, steeds op een andere locatie. 

Zo staan we op: 

Woensdag 16 augustus in de Laares 
Donderdag 17 augustus bij de Watertoren Hoog en Droog 

Vorig jaar kwamen er gemiddeld 150 kinderen per dag, en dat aantal hopen we nu natuurlijk ook 
weer te halen. 

We hebben een programma met workshops, sport en spel en veel gezelligheid. 
Meedoen aan de activiteiten: 
In de eerste 2 weken van augustus krijgt iedereen een flyer in de bus met daarop het hele pro-
gramma. 
Deelnemen kost maar € 1,-- per dag, inclusief een lunch van de foodtruck. 
We zoeken vrijwilligers: 
Om al deze activiteiten goed te laten verlopen hebben we veel vrijwilligers nodig. 
De vrijwilligers van vorig jaar zijn er weer bij, maar we kunnen nog meer mensen gebruiken. We 
onderscheiden 2 verschillende soorten vrijwilligers: 
 
Activiteiten vrijwilligers: 
Je begeleid bij de activiteiten en zorgt er voor dat de kinderen een leuke dag hebben. Het werk 
dat je doet kan elke dag verschillen. 
Je bent er van 09.30-15.30 uur. 
Op en afbouw vrijwilligers: Omdat we steeds op een andere plek staan moet alle materiaal dage-
lijks worden opgebouwd/afgebroken en in/uitgeladen. 
Het gaat dan om tenten, luchtkussens en kratten met materialen. 
Werktijden van 08.00-10.00 uur en 15.00-17.00 uur 
Wat je verder moet weten: 
De minimumleeftijd is 16 jaar. 
Je krijgt een vergoeding van € 5,-- per dag. 
 
Meer informatie en aanmelden bij: 
Gerard Kirchjunger 
tel. 06 53205411 
g.kirchjunger@alifa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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:                    Michel Mensink 
                                      
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                            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 
 
 
 
 
 
   



 

                                                                                

      
     Zaterdag 15 juli 2017 

Kom met het hele gezin naar het zomerfestival! Jong en 
oud kunnen genieten van Live muziek, een stormbaan, wa-

terpret en natuurlijk een hapje en een drankje! 

 
Waar?  Buurtplein , Tulpstraat 63                                        

Tijd : 13.00 uur tot 16.00 uur 
 

 



 

 
 
 
 
Programma ontmoetingsgroep 4 – 12 jaar La-res voorjaar/zo-
mer 2017 
Elke dinsdagochtend van 8.30 tot 11.30 uur (m.u.v. de schoolvakanties) in de huiskamer van wijk-
voorziening La-res, Rozenstraat 98 te Enschede.  
 
06 juni  Financiële opvoeding    
13 juni  Creatief bezig zijn 
20 juni  De balans tussen wat jij en wat je kind wil 
27 juni  Storende gedachten, hoe kom je ervan af 
04 juli    7 tips voor een gezellige avondmaaltijd 
11 juli   Vakantietips 
18 juli   Gezellige seizoen afsluiting 
 
Een hele fijne zonnige vakantie gewenst!  
 
Dinsdag 5 september hoop ik jullie allemaal weer te zien. 
Hartelijke groet, 
 
 Marion van Gils 06 22785340 

   ZOM 
   ER 
   FES 
   TI 
   VAL 
 

 

 



 

 

Opening Moestuin De Lelie 

Beste buurtbewoners, 

Onze moestuin gaat vanaf zaterdag 3juni weer wekelijks open. 

Hiervoor nodigen we jullie van harte uit van 11.00 tot 13.00 uur. 

Omdat het erg koud is geweest hebben we behalve een kropje sla  

de 1e keer nog geen groentes in de aanbieding. 

Onze buren van het leger zorgen echter wel voor een kop koffie met 
wat lekkers erbij. 

Tot dan, 

Vrijwilligers van de moestuin. 

 

 

Kaatje ervaart verbinding 

Terwijl ik deze ‘Kaatje’ schrijf is het een heerlijke dag. Alles staat in bloei, de zon schijnt en er is 
geen wolkje aan de lucht. De tuindeur gaat open, kussens in de stoel en... het voetbalseizoen is 
weer voorbij met Feyenoord als kampioen. Kaatje heeft in Rotterdam gewoond en voelt verbin-
ding, maar dan met de club uit de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw. Plakboeken komen tevoor-
schijn van ‘mijn’ Feyenoord (maar, dat even terzijde J). 

Wat brengt voetbal teweeg? En wat beweegt mij? In de zomer is Enschede gast-stad van WEURO 
2017. Er is al flink wat in beweging gebracht, onder andere bij voetballende meiden in Nederland, 
zo ook in Enschede. Kaatje houdt van de verbinding die sport kan geven en ontroert zich regelma-
tig wanneer mensen elkaar opzoeken tijdens sport. Sport geeft energie en kracht, soms inzicht en 
vaak vriendschap. Sport kan je boven jezelf doen uitstijgen, je kunt meer dan je dacht... 

In verbinding bewegen en elkaar blijven opzoeken, voor Kaatje is het belangrijk. Op naar WEURO 
2017 met onze stad als prachtige gast-stad en wie weet stijgen de Oranje Leeuwinnen wel boven 
zichzelf uit? 

Kaatje 

Europees kampioenschap vrouwenvoetbal van 16 juli – 8 augustus 2017, zie ook weuro2017.nl    
 
 



                                                                                                                               

Nieuw in de wijkkrant van de Laares! Een pagina alleen voor de kinderen uit de wijk! Met onder an-
dere in elke editie een puzzel waarmee je een leuke prijs kan winnen, de activiteitenkalender en nog 
veel meer!      

                                

 



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! 


