
 
 
             
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
Doe mee en Win een Taart! 

Ken uw wijk, en raad deze Foto ! 

 
 
                             
  
    
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

In dit nummer: Nieuws v.d. Wijk – Wijkagenda – Wijkinfo –  - LaaresKidds -  Inleveren kopij 22 Ok-
tober  



 
 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
                  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 
 
INFORMATIEAVOND HERINRICHTING MINKMAATSTRAAT 
 
20 september presenteerde de NTP (uitvoerder), samen met de gemeente en de WOM de plannen 
voor het herinrichten van de Minkmaatstraat.  De herinrichting start al op 2 oktober en begint met 
het aanleggen van een ingang voor het bouwverkeer vanaf de Oldenzaalsestraat via de Laares-
straat. In 6 fasen wordt steeds de weg opgebroken, nieuwe riolering aangelegd en daarna worden 
gelijk de trottoirs en de trottoirbanden aangelegd en een puinverharding op de weg aangebracht. 
Tussen 27 november en 22 december wordt ook het straatwerk van fase 2, 3 en 4 uitgevoerd 
(dus niet in de Laaresstraat/de bouwverkeerstraat). 
 
Na de kerstvakantie starten achtereenvolgens fase 5 en 6  (van Tankstation tot Laaressingel en 
van Laaresstraat tot Oldenzaalsestraat).  
Gedurende de hele periode (oktober tot en met maart 2018) zal de Minkmaatstraat dus deels op-
gebroken zijn. Omwonenden ontvangen tijdig informatie. Ook zullen er in die periode aanpassin-
gen zijn van de éénrichting verkeerssituaties. Dit wordt aangegeven met borden. 
 
Verderop in de wijkkrant kunt u een kaartje vinden met de verschillende fasen. 
Als u vragen heeft is er elke woensdagochtend een inloopspreekuur van 10-11 uur aan de Tulp-
straat 22 (kantoor van de WOM).  
 
 
WIJKBUDGET 2017  
Vanaf 2017 gelden nieuwe regels voor de wijk-
budgetten. Het is wel mogelijk een deel van het 
wijkbudget van 2017 mee te nemen naar 2018, 
mits er een goed een degelijk plan ligt waarvoor 
wijkbudget gespaard of gereserveerd kan wor-
den.  
Wij als wijkcommissie zouden het heel jammer 
vinden als we het budget niet gebruiken, want 
het is mooi in de Laares, maar het kan nog veel 
mooier en vooral veel groener. 
Daarom willen we graag het wijkbudget voor 
2017 gebruiken voor een extra boom op het 
buurtplein op de plek waar nu de jeu de boules 
baan ligt.  
Hieronder kunt u zien wat het moet kosten. Kom 
meepraten en stemmen op 12 oktober in de 
openbare vergadering. 
 
Leveren van een Acer platanoides “Royal Red” met boomgrond en boomzand, tegelen van omge-
ving rond de boom en 1 jaar lang 2x per week water geven:        € 3.382,96 (excl. BTW) 
 
 
 

 



 
WIJKAGENDA 2017 

 
 

3 oktober – elke dinsdag 

8.30 – 11.00 uur 
Buurthuis, Tulpstraat 63/IKC La Res 
Ook op: 10, 17 en 31 oktober 

 

ONTMOETINGSGROEP LA-RES 

Andere ouders ontmoeten én voorlichting over 
opvoeding en ontwikkeling van uw kind. 
  

 

5 oktober – elke donderdag 

14.15 – 16.00 uur 
Buurthuis Tulpstraat 63/IKC La Res 
Ook op: 12 en 19 oktober 

 

SPORTINSTUIF EN HUISKAMER 

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

 

5 oktober - 1e do van de maand 
 
19.30 – 20.00 uur 
Buurthuis Tulpstraat 63/ IKC La Res 
Volgende keer: 2 november  
 

 

INLOOPSPREEKUUR  
WIJKCOMMISSIE LAARES 

Hebt u vragen voor de Wijkcommissie? Kom 
gerust langs.  

 

10 oktober  – di om de 2 weken 

14.30 – 16.00 uur  
Buurthuis Tulpstraat 63/IKC La Res 
Volgende keer: 24 okt 
 

 

SCHILDEREN  

Schilderen met acrylverf 
onder leiding van Inge Hu-
nink 
 

 

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, ge-
meente, Leger des Heils en RIBW zitten ook aan 
tafel! 
 

 

26 oktober – laatste do v/d maand 

18.00 uur – 19.00 uur 
Leliestraat 2 -Leger des Heils 
Ook op: 30 nov. 

 

SAMEN ETEN in de LAARES 

Meldt u zich tot één week van te voren: bellen 
naar 053 – 4807720 of mailen naar patricia-
lems@legerdesheils.nl 
- bijzondere dieetwensen graag na overleg  
 

 
 

 
HOU JE VAN SCHILDEREN? 

Er zijn nog een paar plekjes vrij voor volwassenen op dinsdag bij de 
schilderles. Kom langs of mail: 

 wijkcommissielaares@gmail.com 
Zie de agenda voor data, tijden en locatie! 

      



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:      Fam. Ertunc     
 
 
 
 
 

De uitslag was : Begoniastraat 
 

                 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:                    Michel Mensink 
wcielaaresvz@gmail.com                                      
Secretariaat:                Angelie Braakman 
Laaressingel  72A    
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 



 
 

Stilte na de Storm 

Buiten waait het en regent het. Ik zie druppels op de net gewassen ramen. De bood-
schappen zijn gedaan, ik was net niet voor de regen thuis en ik warm me op met een 
kop thee. Terwijl ik schrijf denk ik aan warmte, wat hebben we die nodig! Het eufori-
sche van de zomer is voorbij, de zomertijd waarin ik alles leek te willen en te kunnen. 
En dan komt de herfst, misschien wel als geroepen, als tijd voor 
reflectie en het vinden van warmte bij elkaar.  

De lampen gaan aan, we komen weer in het donker thuis van sporten, de 
nachten zijn lang en het regenpak gaat standaard mee in de fietstas. Ik geef me over 
aan de herfst en de melancholie die voor mij bij herfst hoort. Eigenlijk wil ik niet ge-
stoord worden en trek me terug om te overdenken in verbinding met toen, nu en dan. 
Heerlijk, die herfst. Even terug naar af en naar binnen gekeerd, zodat ik weer open kan 
staan voor verhalen, voor gedachten, voor inzichten, die ik vind bij mensen zoals u en 
jij… 

Kaatje.  

                                      
 

 

 

KLEDINGBEURS RODE KRUIS zaterdag 4 november 2017 

Afdeling Enschede van het Rode Kruis houdt op zaterdag 4 november a.s. weer een 
kleding-speelgoed-boekenbeurs van 9.30 – 12.30 uur en van 13.00 – 15.00 uur in 
het Rode Kruis gebouw aan de Blekerstraat 81.  

Na 13.00 uur kost elk kledingstuk € 0,50. De opbrengst komt ten goede aan het 
Rode Kruis Enschede. 

 

 

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC 



                       De leukste pagina in de wijkkrant 
                                                                                                                           

                                                                                                                                    

                    

 

      
 

 
 
 



 
 
 
 
 
Dagje buiten zagen, snoeien of opruimen in 
Twente? 
Samen aan de slag tijdens Natuurwerkdag 5 november 2016 
 
Zin in een dagje buiten zagen, snoeien of bijvoorbeeld opruimen? Doe dan mee aan de 
grootste vrijwilligersdag in het groen. Op zaterdag 5 november vindt voor de 16e keer 
de landelijke Natuurwerkdag plaats. Doe dan mee aan de grootste vrijwilligersdag in 
het groen. Meld je nu aan!  
 
De grootste vrijwilligersdag in het groen voor jong én oud 
Samen buiten aan de slag met zagen, snoeien of bijvoorbeeld opruimen? Dat kan op zaterdag 5 
november aanstaande! Dan vindt voor de 16e keer de landelijke Natuurwerkdag plaats. Op veel 
locaties zijn speciale activiteiten voor kinderen, zodat het hele gezin mee kan doen.  
 
Samen buiten aan de slag in Twente  
In Overijssel zijn meer dan 50 locaties aangemeld waar vrijwilligers aan de slag kunnen tijdens de 
Natuurwerkdag. In Twente kun je bijvoorbeeld helpen met het verwijderen van jonge boompjes 
op de heide van natuurgebied Aamsveen van Landschap Overijssel en op de hei bij Reutem of De-
nekamp. In Hengelo (Beleefbos Weusthag) en bij Vasse is hulp nodig bij onderhoud en inrichting 
van natuurspeelplekken. Ook kun je aan de slag in de Vlindertuin van Diepenheim, op landgoed 
Teussink in De Lutte of in het Springendal, waar het mountainbike pad een onderhoudsbeurt no-
dig heeft. Samen met kinderen of jongeren aan de slag? Dat kan op veel locaties, zoals op Hof Es-
pelo bij Enschede.  
 
Meld je aan! 
Vorig jaar deden ruim 1.500 vrijwilligers mee in Overijssel. Hoor jij daar dit jaar ook bij? Meld je, 
alleen of samen met buren, vrienden of familie, aan voor een dagje buiten werken, met na afloop 
een kop lekkere soep van Landschap Overijssel. Kijk op www.natuurwerkdag.nl voor de activitei-
ten bij jou in de buurt! 
 
Waardevol Overijssel 
Overijssel is prachtig, met waardevolle natuur en afwisselend landschap. Prachtig, maar kwets-
baar. Wil jij dat de volgende generaties ook nog kunnen genieten van het waardevolle landschap? 
Lever dan jouw bijdrage, bijvoorbeeld tijdens de Natuurwerkdag 2016. Landschap Overijssel be-
schermt natuur & landschap al ruim tachtig jaar. Dit doen wij samen met 10.000 donateurs en 
7.500 vrijwilligers. Meer informatie: www.landschapoverijssel.nl 
 

 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 

Enschede, september 2017 
 

Bijzondere extra bijeenkomst van het Alzheimer Café Enschede  op maandag 16 okto-
ber 2017 

 
Op maandag 16 oktober wordt er een extra bijeenkomst georganiseerd. Dit wordt gedaan 
n.a.v. Wereld Alzheimer Dag en het feit dat het Alzheimer Café in Enschede in oktober al weer 15 
jaar bestaat. De avond wordt georganiseerd door Alifa Welzijn Ouderen in samenwerking met 
zorgorganisaties. 
 
Deze avond zal in het teken staan van de Alzheimer Experience. 
 
De Alzheimer Experience is een mediaproductie, waarin het leven van een persoon met Alzheimer 
gevolgd wordt, gezien door de ogen van de patiënt zelf. Het verhaal is opgebouwd rondom ge-
filmde scénes waarbij wordt gefocust op belevingen die typisch zijn voor mensen met Alzheimer. 
Tijdens deze avond zullen meerdere van deze scenes worden getoond en is er gelegenheid om dit 
samen met deskundigen te bespreken.  
 
Vanwege het bijzondere karakter van deze avond wordt het niet, zoals gebruikelijk, in de Roef ge-
houden maar in het Helmertheater. Het Helmertheater maakt onderdeel uit van Mediant, het 
theater bevindt zich in het trefcentrum van de locatie Helmerzijde. 
 
Wilt u zeker zijn van een plaats dan kunt u zich aanmelden voor deze bijeenkomst. Dit kan tijdens 
de avond van het Alzheimer Café op 2 oktober (in de Roef).  
Of vanaf 4 oktober: bij voorkeur via mail: SecretariaatVenV@deposten.nl of anders telefonisch: 
053-4753753 en dan vragen naar het secretariaat V & V 
 
Zoals gebruikelijk in het Alzheimer Café is er voor bezoekers volop gelegenheid vragen te stellen 
en met lotgenoten in contact te komen, ook is er schriftelijke informatie aanwezig. 
Deelname aan het Alzheimer Café is gratis.  
 
 
 
 
Alzheimer Café:   Helmertheater, gevestigd in Mediant, locatie Helmerzijde 
    Broekheurnering 1050,  Enschede 
Datum en tijd:   Maandag 16 oktober 2017 
                                19.00: zaal open  
              19.30 – 21.00 uur: programma 
                                 Toegang, koffie, thee na afloop een drankje zijn gratis.                                
Inlichtingen:             Voor inlichtingen kunt u bellen met Wil Varwijk, Alifa Welzijn                               
                                 Ouderen, 053-4320122 of mailen: w.varwijk@alifa.nl 
 

 
 



Nog niet op Vakantie geweest? 

Vertel mij uw reiswensen,  

tijdens een persoonlijke afspraak, per telefoon of 
via een emailbericht. Via onze reserveringssys-
temen 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! 


