
 
 

             

 
  

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                

Doe mee en Win een Taart! 
Ken uw wijk, en raad deze Foto ! 

 
 
                             
  

    

 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WIJKKRANT de LAARES 
Jaargang 41. November  2017 

uitgegeven door de stichting Wijkcommissie de Laares 
Email: wijkkrantlaares@hotmail.com 
 
 

In dit nummer: Nieuws v.d. Wijk – Wijkagenda – Wijkinfo –  - LaaresKidds -  en meer…. Inleveren 
kopij 19 November  



 
 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 
 

                  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 
 

http://www.arnoldschouwink.nl/


 

NIEUWS VAN DE WIJK 
door Wijkcommissie Laares 
 
 
 

BOOM OP HET SCHOOL/BUURTPLEIN!  

Tijdens de openbare vergadering van de Wijkcommissie is er ge-
stemd over de aanvraag voor een nieuwe boom op het 
school/buurtplein. Het goede nieuws is dat de boom geplaatst gaat 
worden. 
 
Natuurlijk waren er ook een aantal vragen: 
 
Waarom wordt er niet een extra speeltoestel geplaatst op het school/buurtplein? 
Antwoord: omdat de meeste speeltoestellen veel ruimte rondom zich vereisen en dan blijft er 
geen ruimte over om te voetballen en basketballen. 
 
Is er wel voldoende draagvlak voor een boom op het plein en hoe is dat aangetoond? 
Antwoord: de wijkcommissie plaatst de aanvraag in de wijkkrant en deze wordt van deur tot deur 
verspreid. Elke bewoner kan via de mail of via zijn aanwezigheid laten weten of hij of zij voor of 
tegen is. Bovendien kan elke bewoner met eigen andere voorstellen komen. Tijdens de stemming 
was er in elk geval een ruime meerderheid van 15 stemmen voor en 3 tegenstemmen. 
 
Waarom moet een simpel boompje zo duur zijn, namelijk bijna 3400 euro? 
Antwoord: de boom zelf kost 200 euro, dat zijn de kosten niet. De kosten komen door het afvoe-
ren van zand een aanvoeren van speciale boomgrond. Om te zorgen dat de boom een lang leven 
gaat leiden en mooi groot kan worden (zonder risico op omvallen) krijgt de boom een behoorlijke 
hoeveelheid voeding mee. Bovendien moet er de eerste jaren water gegeven worden. Daarnaast 
moet de rest van het plein dicht getegeld worden en netjes gemaakt. Al met al is er dus een hele-
boel werk omheen nodig. Dat maakt de boom kostbaar! 
 
Tot slot was er nog een opmerking via een ingezonden brief. Deze bewoner vroeg zich af waar de 
jeu de boules baan eigenlijk lag en wie daar gebruik van maken? 
Antwoord: Na de aanleg van het appartementencomplex de Tiggelhof heeft woningcorporatie  
Domijn deze baan laten aanleggen op het school- en buurtplein, voor de bewoners van de Tiggel-
hof. Elke bewoner ontving tegelijkertijd een set jeu de boules ballen. De afgelopen jaren is er 
nooit een partij geweest die gebruik heeft gemaakt van deze baan.  De schooljeugd knikkert er in 
als het niet te hard regent, want dan is het een grote modderpoel.  
Voor het zomerfestival is deze baan volgestort met 10 m3 zand en na de zomervakantie is dat 
zand weer opgehaald. De lege bak vroeg nu wel om een nieuwe bestemming. 
 
Tot slot nog een opmerking over het school/buurtplein: 
Voor iedereen die hiervan niet op de hoogte is: school en wijk hebben een afspraak dat het 
schoolplein buiten schooltijden gebruikt kan worden door de kinderen uit de wijk. De gemeente 
zorgt twee keer per jaar voor het grote onderhoud, zoals bijvoorbeeld het borstelen van het 
kunstgras onder de speeltoestellen. 
Deze afspraak betekent dat ook bewoners in de wijk suggesties kunnen doen over het 
school/buurtplein, het is van iedereen. Vandaar ook de aanvraag voor een boom op het plein, die 
er dit najaar gaat komen! 

 
 



 
HONDENUITLAATPLAATS OOSTERSTRAAT GAAT VERDWIJNEN 
 
Op 29 september 2012 vond de opening plaats van de honden uitlaatplek en de kinderspeelplaats 
op het voormalig Assinkterrein aan de Oosterstraat. De inrichting werd deels betaald met 10.000 
euro uit het eerste wijkbudget van de Laares 
(uit 2011). Toen Robert, Gerrie en Walijne 
(bewoners uit de Begoniastraat) hier de 
schouders onder zetten, hadden ze niet durven 
dromen dat de plek tot 2018 kon blijven. 
Van het begin af aan was namelijk duidelijk 
dat het om een tijdelijke voorziening ging. 
 
Komend jaar komt er een einde aan deze 
prachtige speelplek, omdat er gebouwd gaat 
worden.  
Aangezien ook het Papavercomplex niet meer 
gebruikt kan worden neemt het aantal plaatsen 
waar een hond lekker kan lopen flink af in de wijk. Tijdens de wijkcommissie vergadering van 12 
oktober heeft Gerrie Welcker daarom een open brief aan de gemeente voorgelezen, waarin ze 
vraagt om samen met de bewoners te zoeken naar een goede oplossing in de wijk. Laurens Ot-
tenschot van Stadsdeelbeheer heeft toegezegd met een groepje bewoners door de wijk te gaan 
op zoek naar goede alternatieven.  
Voorwaarde voor deze plek moet zijn dat er geen overlast voor buurtbewoners ontstaat, dat de 
plek goed maaibaar en toegankelijk blijft en dat de bomen die er staan beschermd kunnen wor-
den.  
 
Hondenpoep 
De laatste tijd nemen de klachten over overlast door hondenpoep  weer toe. De gemeente ont-
moedigt het plaatsen van borden “verboden voor honden” omdat ze niet blijken te werken.  
 
Wat wel helpt is ludieke alternatieven verzinnen.  Wij dagen bewoners uit 
om een speels ontwerp te maken. 
  



WIJKAGENDA 2017 
 

2 november – elke donderdag 

14.15 – 16.00 uur 
Buurthuis Tulpstraat 63/IKC La Res 
Ook op: 9, 16, 23 en 30 november 

 

SPORTINSTUIF EN HUISKAMER 

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

 

2 november - 1e do van de maand 
 
19.30 – 20.00 uur 
Buurthuis Tulpstraat 63/ IKC La Res 
Volgende keer: 7 december  
 

 

INLOOPSPREEKUUR  
WIJKCOMMISSIE LAARES 

Hebt u vragen voor de Wijkcommissie? Kom 
gerust langs.  

 

7 november – elke dinsdag 

8.30 – 11.00 uur 
Buurthuis, Tulpstraat 63/IKC La Res 
Ook op: 14, 21 en 28 november 

 

ONTMOETINGSGROEP LA-RES 

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

 

7 november  – di om de 2 weken 

14.30 – 16.00 uur  
Buurthuis Tulpstraat 63/IKC La Res 
Volgende keer: 21 november 
 

 

SCHILDEREN  

Schilderen met acrylverf 
onder leiding van Inge 
Hunink 
 

 

30 november – laatste do v/d maand 

18.00 uur – 19.00 uur 
Leliestraat 2 -Leger des Heils 
 

 

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  
 

 

14 december  – 2e do van de maand 

20.00 - 22.00 uur  
Buurthuis, Tulpstraat 63, IKC La Res 
Volgende keer: 8 februari 
 

 

VERGADERING WIJKCOMMISSIE 

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

 

16 december  – Zaterdagmiddag 

Meer informatie volgt! 
 

 

KERST in de LAARES 

Zoals elk jaar: gluhwein, chocolademelk en 
snert en knutselen onder de kerstboom. 
 

 
 

 

 

ALTIJD AL JOURNALIST WILLEN WORDEN? 
Wij zoeken interviewers voor de wijkkrant 

Kom langs of mail: wijkcommissielaares@gmail.com 

      

mailto:patricialems@legerdesheils.nl
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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 tele-
foonnr.) naar wijkkrantlaares@hotmail.com. of inleveren bij 
de in het krantje staande huisadressen van de wijkcommis-
sieleden (elders in deze wijkkrant )  
 

De vorige Winnaar was:     Mevr. A . Kleine     

 
 

 

 

 

De uitslag was : Oosterstraat 
 

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 
07Red een dier                                                                                         144 
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Kaatje kijkt verwonderd 
 

Het kan bijna niemand ontgaan: het wordt mooi in de Laares! De bouwwerkzaamheden zijn in 
volle gang. De muren van de eerste huizen tussen het Aldenkampplantsoen en de Singel staan 
rechtop. Ineens krijgt braakliggend terrein vorm. Kaatje vindt het fascinerend om de vorderingen 
te zien; graafwerkzaamheden, fundamenten, aanlegpunten voor elektriciteit, de eerste muren en 
kozijnen. Zo langzamerhand wordt een plek gecreëerd die mensen straks hun thuis gaan noemen. 
Plekken waar je ervaringen op doet met elkaar, gebeurtenissen deelt in vreugde en verdriet.  
 
Hoe krijgt deze plek vorm als een thuis, als een veilige plek om te wonen? Welke verwachtingen 
heb je over de nieuwe plek? Welke plaats wil je innemen als buurvrouw of buurman? Mooie vra-
gen die mij doen verwonderen en beseffen, dat het niet zomaar vanzelfsprekend is, dat we veilig 
kunnen wonen of ‘ons plekje’ vinden. We zijn afhankelijk van zoveel verschillende factoren en wat 
is het dan mooi, dat ook de nieuwe bewoners hun kansen en mogelijkheden gaan zien voor een 
prettige woonomgeving, voor henzelf en de ander.  
 
Het wordt mooi in de Laares, maar eigenlijk is het al mooi, doordat u, jij en ik er wonen! 
 
Kaatje 
 

Burenhulpdienst Enschede helpt  
 
Blijven wonen in hun eigen vertrouwde buurt is de wens van veel ouderen. Maar soms lukt het 
niet meer om alles zelfstandig te doen en dan is lichte ondersteuning nodig. Het is altijd fijn om 
terug te kunnen vallen op familie, buren of vrienden wanneer men hulp nodig heeft. Maar soms 
wonen familieleden en of vrienden gewoon te ver weg of er zijn geen familieleden meer die hulp 
kunnen bieden. In elke wijk wordt door wijkbewoners veel voor elkaar gedaan. De meeste buurt-
bewoners willen hun buren wel helpen, maar hun inzet is niet onbeperkt. In zulke gevallen kan de 
Burenhulpdienst van Alifa Welzijn Ouderen een rol spelen.  
 
De Burenhulpdienst is in heel Enschede actief om ouderen en mensen met een beperking te hel-
pen die geen of onvoldoende hulp in hun omgeving kunnen krijgen. Als een goede buur is de Bu-
renhulpdienst in alle stadsdelen van Enschede en richt zich op mensen met een smalle beurs. Voor 
hulp van de Burenhulpdienst betaalt u een kleine onkostenvergoeding aan de vrijwilliger. 
Voor elke dienst betaalt u € 2,00. Wanneer de vrijwilliger gebruik moet maken van zijn/haar auto, 
dan betaalt u € 0.30 cent per km en eventuele parkeergelden. 
 
Sommige mensen hebben tijdelijk hulp nodig en anderen willen graag wekelijks hulp. Dan is het 
belangrijk dat de meest geschikte vrijwilliger er naar gaat.  
In elke stadsdeel is een wijkcoördinator actief die zorgt voor een goede bemiddeling. 
Ruim 75 vrijwilligers zijn actief om mensen te helpen met bijvoorbeeld:  

* het halen of samen boodschappen halen 
* het doen van kleine klusjes in en om het huis of het begeleiden naar het ziekenhuis.  
*In de zomermaanden worden daarnaast maandelijks 150 tuintjes door de vrijwilligers van 
de Burenhulpdienst verzorgd. Momenteel hebben wij in de meeste wijken een wachtlijst 
voor tuinonderhoud. 

Heeft u hulp nodig van de Burenhulpdienst van Alifa Welzijn Ouderen?  
Of heeft u plannen om vrijwilliger te worden ,meldt u dan bij onderstaand telefoonnummer. 
Belt u dan: 053 477 88 65.                                                
Theo Jongman telefoon: 053 432 01 22  
 e-mail: t.jongman@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! 

mailto:erzsi@yourtravel.nl

