
 
 
             
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
Doe mee en Win een Taart! 

Ken uw wijk, en raad deze Foto ! 

 
 
                             
  
    
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

In dit nummer: Nieuws v.d. Wijk – Wijkagenda – Wijkinfo –  Ontmoetingsgroep LaRes - LaaresKidds -  
Inleveren kopij 24 September  



 
 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
                  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 
 
ZOMERVAKANTIE VOORBIJ, HET NIEUWE JAAR BEGINT! 
Iedereen keert terug van vakantie en maakt zich op voor het nieuwe jaar! Zo ook de Wijkcommis-
sie. De agenda van september staat vol met onze bekende activiteiten en een aantal bijzondere, 
zoals de AED cursus bij de Tiggelhof en de informatie avond over de herinrichting van de Mink-
maatstraat. De bedoeling is in oktober te starten en daardoor kan de wijk in of uitrijden mogelijk 
wat anders verlopen! 20 september kunt u daarover ook vragen stellen! 
 
 
 
ZOMERFESTIVAL VERSLAG 
 
We hebben het schooljaar afgesloten met een zeer sfeervol zomerfestival. De tent, de spelletjes, 
de springkussens, de versnaperingen, de live-zanger, het was een groot feest. Bij deze bedanken 
we dan ook graag Leger des Heils, RIBW, de Tiggelhof, maar vooral ook alle vrijwilligers voor hun 
inzet.  
 

 
 
 
 
 

DE WIJKCOMMISSIE GAAT DE WIJK IN! 
Omdat we graag horen wat er speelt in de wijk zullen we het komende jaar tijdens de 5 openbare 
vergaderingen in oktober, december, februari, april en juni steeds aandacht besteden aan een 
deel van de wijk en de specifieke vragen en problemen die daar leven. We nodigen u dan uit 
langs te komen en zullen samen zoeken naar hoe de wijk meer leefbaar, meer veilig en misschien 
mooier kan worden. 
Er is hiervoor ook nog steeds wijkbudget beschikbaar, voor 2017 is dit nog ongeveer 6500 euro. 
Heeft u zelf al leuke plannen? Mail dan met wijkcommissielaares@gmail.com of kijk op 
www.laares.nl onder wijkbudget!



                                                                WIJKAGENDA 2017 
 

 
5 september – elke dinsdag 
8.30 – 11.00 uur 
Buurthuis, Tulpstraat 63/IKC La Res 
Ook op: 12,19 en 26 september 

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

 
7 september - 1e do van de maand 
 
19.30 – 19.55 uur 
Buurthuis Tulpstraat 63/ IKC La Res 
Volgende keer: 5 oktober 
 

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

 
12 september  – di om de 2 weken 
14.30 – 16.00 uur  
Buurthuis Tulpstraat 63/IKC La Res 
Volgende keer: 26 sept, 10 en 24 okt 
 

 
SCHILDEREN  
Schilderen met acrylverf 
onder leiding van Inge 
Hunink 
 

 
14 september – elke donderdag 
14.15 – 16.00 uur 
Buurthuis Tulpstraat 63/IKC La Res 
Ook op: 21 en 28 sept 

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

 
20 september  
19.30 - 21.00 uur 
Buurthuis Tulpstraat 63/IKC La Res 
 

 
INFORMATIE HERINRICHTING 
MINKMAATSTRAAT 
Zie verderop in de wijkkrant 

 
23 september – jaarlijks  
13.00 uur - zaterdag 
Recreatieruimte Tiggelhof 

 
AED CURSUS 
Cursus voor het bedienen van de AED bij de 
ingang van de Tiggelhof. Gratis deelname. 
Voor aanmelding zie de wijkkrant! 
 

 
28 september – laatste do v/d maand 
18.00 uur – 19.00 uur 
Leliestraat 2 -Leger des Heils 
Ook op: 26 okt 

 
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  
 

 
12 oktober – 2e do van de maand 
20.00 - 22.00 uur  
Buurthuis, Tulpstraat 63, IKC La Res 
Volgende keer: 14 december 
 

 
VERGADERING WIJKCOMMISSIE 
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  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 wijkkrant-
laares@hotmail.com. of inleveren bij de in het krantje staande huisadressen van de wijk-
commissieleden (elders in deze wijkkrant )  
 

De vorige Winnaar was:      Mevr.Schouwink    foto geplaatst op facebook . 
 
 
 
 
 

De uitslag was : Laaressingel  
 

                 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 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Programma ontmoetingsgroep 4 – 12 jaar La-res najaar 2017 
 
Elke dinsdagochtend van 8.30 tot 11.30 uur (m.u.v. de schoolvakanties) in de huis-
kamer van wijkvoorziening La-res, Rozenstraat 98 te Enschede.  
 
5 sept      Gezellige opstart met vakantieverhalen 
12 sept   Gezonde hapjes maken 
19 sept    Opvoedkwaliteitenspel 
26 sept   Kennismaking met Anilla Boersma van het SMD 
3 okt       Gesprek met Sanne Seugling, IB bs. La-res 
10 okt     Positief opvoeden, zelfvertrouwen vergroten 
17 okt     Seksuele opvoeding, hoe doe je dat? 
24 okt     Geen groep, herfstvakantie 
31 okt     Hoe je je kind leert om dank je wel te zeggen  
7 nov    Positief opvoeden, complimenten geven 
14 nov   Workshop Kaliber 
21 nov   Is jouw kind hoog gevoelig? 
28 nov   Beter omgaan met feestdagenstress 
5 dec      Sinterklaas ochtend 
12 dec   Gezellig knutselen voor kerst 
19 dec   Kerstviering 
 
Op 26 december en 2 januari is er geen groep ivm de kerstvakantie. Dinsdag 9 ja-
nuari hoop ik jullie allemaal weer te zien. 
 
Fijne feestdagen gewenst en een gezond en gelukkig nieuwjaar! 
 
Hartelijke groet, 
 
Marion van Gils  
06 22785340 
 
 
 
 



 
 
 
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 
 
 
 
 



 
   

                                                                
 

 HET ADRES VOOR 
TEXTIEL BEDRUKKING. 
T-shirts / Sweaters / 
Polo`s / enz.. 
We drukken veel voor; 

Bedrijven , verenigingen , Clubs  
maar zeker ook voor de particulier. 
* Of U 1 of meerdere wilt is dat geen probleem ! * 
Kijk op onze website; www.rowifashion.nl  
Voorbeeld >> T-shirt met opdruk € 10.-     
 

---------------------------------------------PERSBERICHT------------------------------------ 
 
 

ZATERDAG 7 oktober 
OPEN DAG / VERKOOPDAG / OPEN DAG 

 
De Stichting 55+, een stichting voor en door 55 plussers, 
houdt op zaterdag 7 oktober a.s. een Open-/Verkoopdag.  

Dan kunt U komen kijken wat wij allemaal te bieden hebben. 
We zijn van 10.00 tot 14.00 uur aanwezig om U te informeren 

over het brede scala van activiteiten en cursussen.   
 

Wij hebben 45 verschillende activiteiten. Van tekenen/schilderen tot linedance.  
Van bridge tot taalcursus. Van klassieke muziek tot beleggen. Bijna teveel om op te noemen.  

Ook worden er werkstukken verkocht die de cursisten/deelnemers 
 hebben gemaakt. Kom dus kijken en neem uw vrienden en kennissen mee. 

 
’t Pluspunt, Schuttersveld 17. 

Er is voldoende gratis parkeergelegenheid.  
Voor meer info: www.55plus-enschede.nl. 

 
 



       
De vakantie is alweer voorbij dus is het weer tijd voor leukste pagina in 
de wijkkrant  Ben jij op vakantie geweest en wil jij jou leuke verhaal of 

mooiste foto delen met ons? Stuur deze dan op naar dehuiskamer-
laares@gmail.com en wie weet sta jij volgende maand op deze pagina!  

 

 
 

 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
  
 



   
 
 
      In samenwerking met de Wijkcommissie De Laares, 
  Organiseren we weer een cursus voor het bedienen van de AED.  
 

      AED Cursus wijk De Laares Op 23 September 2017 om 13,00 uur  
                            in de recreatieruimte van de Tiggelhof. 

 
Eenmaal per jaar is er een cursus voor het bedienen van een AED die bij de Tiggelhof naast de hoofdingang 
hangt heeft u er belang bij om mee te doen aan deze cursus dan kunt u zich aanmelden bij L Vermeer, ber-
tusvermeer@kpnplanet.nl  of met de strook door deze in te vullen en in de brievenbus doen. 

Koffie en frisdrank word voor gezorgd. (gratis) 
 
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.nu 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 Tiggelhof. 
 
Als u zich wild aanmelden graag onderstaande aanmelding in de brievenbus doen bij 
L Vermeer, Tulpstraat 40-33,   7514ZL Enschede,   dat is binnen de Tiggelhof 
 
 
 
 
 
 



 
 
Uitnodiging Informatieavond Herinrichting Minkmaatstraat,  Laares op woensdag 20 
september 2017 om 19.30 uur 
 
Geachte bewoner/ondernemer, 
De Wijkontwikkelingsmaatschappij De Laares heeft opdracht gegeven aan NTP Infra Enschede 
voor de herinrichting van de Minkmaatstraat, inclusief het doodlopende stukje van de Laares-
straat.  
De herinrichting bestaat in hoofdzaak uit het opbreken van de bestrating, het aanleggen van een 
hemelwaterriool en waterberging, het vernieuwen van lichtmasten, bomen, bestrating en straat-
meubilair.  Om dit alles mogelijk te maken zal er een gronddepot worden gemaakt aan de Ooster-
straat waar tijdelijke grondopslag zal plaatsvinden. Het gronddepot kan door de aannemer worden 
bereikt via de Oosterstraat. 
 
Om de overlast voor bewoners en bedrijven zoveel mogelijk te beperken mag de aannemer de 
straat niet geheel opbreken. Dit zal gebeuren in logische gedeelten. Bouwverkeer zal met name 
gebruik maken van de Oldenzaalsestraat en de Laaressingel.  Bouwverkeer mag niet rijden door 
woonstraten die al klaar zijn.  Toch zal er voor bewoners en bedrijven overlast plaatsvinden.  Tij-
dens de aanleg van de riolering worden de trottoirs zo lang mogelijk in stand gehouden voor be-
reikbaarheid van de woningen. Zo zullen bewoners hun auto’s elders moeten parkeren in de 
weggedeelten, die opgebroken zijn. Omdat de definitieve bestrating niet meteen kan worden aan-
gebracht na aanleg van de riolering, zal het verkeer langere tijd over de aangelegde puinbaan 
moeten rijden.  
Ten aanzien van de bereikbaarheid zullen er omleidingsroutes worden aangegeven en worden 
plaatselijk verkeersmaatregelen ingesteld, zodat ook het verkeer binnen de Laares weet hoe er 
moet worden gereden. 
Op deze informatieavond zal  aannemer NTP zijn plannen voor de aanleg van de riolering en de 
herinrichting van de straat presenteren. Tevens zal de aannemer hier de verkeersmaatregelen 
presenteren.  
U wordt van harte uitgenodigd om kennis te nemen van de werkwijze en verkeersmaatregelen en 
u wordt in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen over de geplande uitvoering.  
 
De informatieavond wordt gehouden op woensdag 20 september om 19.30 uur  in de 
openbare basisschool La Res, locatie wijkraad, ingang Tulpstraat. Ontvangst vanaf 
19.15 uur. 
 
De agenda van de avond ziet er als volgt uit:  
19.15  Inloop en ontvangst 
19.30 Welkomstwoord door Wijkontwikkelingsmaatschappij Laares (WOM) 
19.35  Uitleg werkwijze en verkeersmaatregelen Minkmaatstraat  
20.00  Pauze 
20.15  Behandeling vragen 
21.00  Sluiting 
Graag zien wij u op woensdag 20 september! 
 
Met vriendelijke groet,  
André la Rivière 
WOM De Laares 



                                                                                                                                                                                                                                  

Nog niet op Vakantie geweest? 

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! 


