
 
 

             

 
  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                

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

 
         
                             
  

    

 

 

      
 
 
 

 
  Foto J.H. Kok 
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                  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 

 

WIJKCOMMISSIE LAARES WENST U ALLEN EEN 

HEEL VOORSPOEDIG EN  GEZOND 2018 

We nodigen u van harte uit op onze 

nieuwjaarsreceptie op zaterdag 13 januari van 15.00 uur tot 17.00 uur 

Bij de Tiggelhof 
 

 

WISSELING IN HET BESTUUR 

AFSCHEID VAN MICHEL MENSINK 

Na een periode van een half jaar heeft voorzitter Michel Mensink besloten de voorzittershamer met 

onmiddellijke ingang neer te leggen. Hierbij speelde een combinatie van gezondheidsredenen en een 

verschil in stijl van vergaderen, overleg voeren en activiteiten organiseren tussen voorzitter en 

overige bestuursleden.  

We willen hierbij Michel bedanken voor zijn bijdrage het afgelopen half jaar. 

 

PIM VAN DER VELDE NIEUWE VOORZITTER! 

Tijdens de openbare vergadering van december mochten we gelijk een nieuwe 

voorzitter installeren.  Pim van der Velde bleek geïnteresseerd in deze functie en we 

zijn dan ook verheugd dat we als een volledig dagelijks bestuur verder kunnen gaan.  

In de wijkkrant van februari volgt een introductie van Pim. Ook zal Ria Warntjes zich dan voorstellen. 

Zij ondersteunt sinds enige tijd het bestuur bij allerlei taken, zoals bijvoorbeeld het organiseren van 

het Kerstfeest op 16 december.  

 

 

VERKEER IN DE LAARES 

Donderdag  14 december tijdens de openbare vergadering van de wijkcommissie waren 

een groot aantal bewoners aanwezig om mee te praten over de twee opties voor wijzi-

ging in de verkeerssituaties die de verkeersdeskundige heeft voorgelegd aan de wijk. 

Helaas meldden alle betrokken partijen, politie, verkeersdeskundige en stadsdeelbeheer 

en stadsdeelmanagement zich af (ondanks herhaalde verzoeken van de wijkcommissie).  

 

11 STEMMEN VOOR OPTIE 2, 10 STEMMEN VOOR OPTIE 1, 10 ONTHOUDINGEN 

Tijdens de stemming bleek er minimale voorkeur voor de tweede optie, waarbij de éénrichting in het 

nieuw ingerichte deel van de Begoniastraat wordt omgedraaid er mag worden uitgereden naar de Rib-

beltweg. Nadeel van deze optie is dat er nog steeds sluipverkeer van de Oosterstraat door de wijk 

naar de Oldenzaalsestraat mogelijk is. Ook is de situatie bij uitrijden uit de Begoniastraat linksaf 

richting de Laaressingel onoverzichtelijk door de bocht naar de Oosterstraat rechts en door het ver-

keer vanaf de singel (waaronder de bus) van links. 

Van optie 1 is de verwachting dat deze onder andere te veel uitnodigt om toch tegen de één richting 

in (even gas geven) door te rijden in de Begoniastraat. 

Naast stemmers waren er ook een flink aantal onthoudingen van stemming.  

 



TELEURSTELLING EN PROTEST 

Ook was er teleurstelling dat er geen ruimte meer is voor alternatieve mogelijkheden en dat er geen 

gelegenheid was om de argumentatie achter deze voorstellen te bevragen. Het lijkt nu alsof er in 

korte tijd besluiten worden genomen. In februari 2012 is echter het verkeersplan in de wijk gepre-

senteerd en bediscussieerd nadat er al twee inspraak bijeenkomsten waren met bewoners. 

(http://www.laares.nl/wijkkrant2012/wijkkrant2012-02.pdf) 

Door de vertragingen bij het bouwen is er veel tijd verstreken tussen planning en uitvoering. Onge-

twijfeld is het laatste woord er ook nog niet over gesproken. De bevindingen worden teruggekoppeld 

naar de gemeente en we houden u op de hoogte over het vervolg. 

 

 

KERSTFEEST SFEERVOL EN GROTE OPKOMST 
 

Net als vorige jaren is vlak na Sinterklaas de Kerstboom opgetuigd in het Aldenkampplantsoen. De 

kinderen van de school versierden de boom met zelfgemaakte slingers en dronken daarna een glaasje 

limonade bij de Tiggelhof, een prachtige traditie.  

 
 

POPKOOR ENSKE 

Dit jaar had het Kerstfeest op zaterdag 16 december nog een extra dimensie omdat het popkoor 

Enske optrad met in totaal 4 blokjes met kerst en andere sfeervolle songs. De erwtensoep van het 

Leger des Heils was weer verrukkelijk en de chocolademelk met speculaas van het RIBW smaakt ook 

goed. In de Tiggelhof konden volwassenen kerstbakjes maken en waren leuke kraampjes met kerst-

spulletjes. De kinderen konden buiten kerstbakjes maken in de extra grote tent. 

Ook schalde de midwinterhoorn over het Aldenkampplantsoen. 

 

INZET VAN VRIJWILLIGERS 

Een flink aantal bewoners, Leger des Heils en RIBW hebben er samen iets moois van gemaakt. Onze 

wijkfilmer Daniel heeft er een sfeervol verslag van gemaakt in de vorm van foto’s en filmpjes op Face-

book. We willen hierbij graag iedereen hartelijk danken voor zijn inzet en met name Ria die het ge-

heel heeft gecoördineerd! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                             Foto:   Riet Mensink-Lelifeld  Laares in aanbouw! 
 



 

WIJKAGENDA 2018 
 

 

4 januari - 1e do van de maand 

 

19.30 – 20.00 uur 

Buurthuis Tulpstraat 63/ IKC La Res 

Volgende keer: 1 februari  

 

 

INLOOPSPREEKUUR  

WIJKCOMMISSIE LAARES 

Hebt u vragen voor de Wijkcommissie? 

Kom gerust langs.  

 

9 januari – elke dinsdag  

8.30 – 11.00 uur 

Buurthuis, Tulpstraat 

63/IKC La Res 

Ook op: 16, 23 en 30 januari 

 

 

ONTMOETINGSGROEP LA-RES 

Andere ouders ontmoeten én voorlichting 

over opvoeding en ontwikkeling van uw 

kind. 

  

 

11 januari – elke donderdag 

14.15 – 16.00 uur 

Buurthuis Tulpstraat 

63/IKC La Res 

Ook op: 18 en 25 januari 

 

 

SPORTINSTUIF EN HUISKAMER 

Gastvrouwen Liset en Claudia serveren 

koffie en thee en knutselen, terwijl de 

kinderen sporten. 

 

13 januari - zaterdag 

 

15.00 – 17.00 uur 

DE TIGGELHOF! 

 

NIEUWJAARSRECEPTIE 

Onder het genot van een glaasje en een 

hapje nemen we de gelegenheid om elkaar 

een gelukkig 2018 te wensen. 

 
 

16 januari   

14.30 – 16.00 uur  

Buurthuis Tulpstraat 63/IKC La Res 

Volgende keer: 30 januari 

 

 

SCHILDEREN  

Schilderen met acrylverf 

o.l.v. Inge Hunink 

 

 

25 januari – laatste do v/d maand 

18.00 uur – 19.00 uur 

Leliestraat 2 -Leger des 

Heils 

Volgende keer: 22 februari 

 

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 overleg  

 
 

8 februari  – 2e do van de maand 

20.00 - 22.00 uur  

Buurthuis, Tulpstraat 63, IKC La Res 

Volgende keer: 12 april 

 

 

VERGADERING WIJKCOMMISSIE 

Weten wat er speelt in de wijk? Wijk-

agent, gemeente, Leger des Heils en 

RIBW zitten ook aan tafel! 

 

 

 

mailto:patricialems@legerdesheils.nl


Kaatje dompelt zich onder in ijs, liefde en aandacht 
 

Het nieuwe jaar is begonnen: 2018! en Kaatje dompelt zich onder in ijs, liefde en aandacht. En op het 

moment dat zij besloot zich onder te dompelen, las ze over Tolstoj, een Russische schrijver, politicus 

en filosoof. Er komt een moment, dat je alles hebt, dat het je goed gaat, dat alles lijkt ontdekt te 

zijn, wat je wilde ontdekken, dat je beeld en taal hebt gevonden, die je wilde vinden. Wat biedt het 

leven je dan nog als inspiratie, plezier of geluk? Tolstoj overkwam het, dacht na en keek 

om zich heen. Hij wilde weer deelnemer zijn, zich onderdompelen in het echte leven, na-

melijk werken, beweging, veel ondernemen en niet alleen maar langs de zijlijn staan en ob-

serveren. Hij ervoer, dat het leven ook mooi genoeg zou zijn, zonder grotere reden… 

 

In de winter dompel ik mij al schaatsend onder op de ijsbaan, in 

beweging met mezelf en de mensen om mij heen. Zes maanden lang ben ik een 

en al schaats en ijs en niet alleen dat: ik ontmoet! Ik ontmoet mensen die ik de 

andere helft van het jaar niet zie, ik ontmoet mensen die ouder of jonger dan 

zijn dan ik, ik hoor verhalen, ik zie bewegingen en beweeg zelf met het besef 

dat ik veel te oud ben begonnen met schaatsen om het echt goed te kunnen le-

ren ☺. Maar ik geniet, ik geef me over aan de tijd die het kost om naar de ijsbaan te fietsen, de rond-

jes te rijden, weer terug te fietsen en ervaar op die manier zeeën van tijd. 

 

Mijn voornemen voor 2018 is onderdompeling in ijs, liefde en aandacht, want het blijft niet bij 

schaatsen alleen, het werkt door in wie ik ontmoet, ook in de zomer, thuis, school en op het werk… 

Kaatje 

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 win-
naar bekend gemaakt. (d.m.v. loting)  

Stuur de oplossing in (straat op de foto , en Uw naam, adres en telefoonnr.) naar wijk-
krantlaares@hotmail.com. of inleveren bij de in het krantje staande huisadressen van de 
wijkcommissieleden (elders in deze wijkkrant )  
 

De vorige Winnaar was: Geeske Boer                                             

 
 

 

 

 

De uitslag was : Aldenkamp plantsoen 

 

Voor al uw verbouw, Timmer- en Tegelwerken 

                   Gespecialiseerd in Badkamers 

 
  
 Goudsbloemstraat 23     7531 DD Enschede 

  Tel: 053 – 435 91 56     GSM  06 - 23170400 

https://gilvas.wordpress.com/category/impressoes/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


De dames aan het park en 

 de heren aan de singel 
 

Als je dat zo leest klinkt het wel een beet je discriminerend, een beetje uit de tijd, toen dames en 

heren veel meer dingen apart hadden dan alleen de toiletten. Het heeft hier echter niets mee te 

maken ,want in dit geval gaat het om de nieuwbouw woningen tussen de singel en het 

Aldenkampplantsoen. De heren(huizen) aan de singel  liggen wel iets achter bij de dames aan het park, 

maar als alles zo snel groeide was de honger in de wereld in no time verdwenen. Zowel de dames als de 

heren staan er allemaal nog een beetje bloot bij maar als ze in dit tempo doorgaan zitten ze er voor 

de winter warmpjes bij. 

Het is wel even wennen, en niet alleen voor de mensen die er naast wonen, maar ook voor de honden in 

de buurt die maar zo plotseling zonder speelveld zitten, en voorlopig is daar nog niets anders voor in 

de plaats. Natuurlijk zijn er ook een heleboel mensen blij dat er geen honden poep meer ligt, maar ook 

bang zijn dat nu alles in het plantsoen terecht komt. Ik kan u gerust stellen, tot op heden is nog geen 

toename van het aantal honden maar wel een toename van honden bezitters die niet alleen de hond 

mee nemen naar buiten, ook een plastic zakje, en zo hoort het. 

Misschien is het wel zo dat er niet alleen gebouwd wordt aan de “dames aan het park” en de “heren 

aan de singel” maar ook aan de “drollen in de bak” en maken we samen “de Laares” mooier en gezelliger 

en worden we ook nog eens verlost van het hondenpoep gezeur. 

 

De Buurman. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
                                   Foto  Riet Mensink-Lelifeld  Laares in aanbouw! 
 

 



 

 

                      De leukste pagina in de wijkkrant 
Het nieuwe jaar is weer begonnen! Wij wensen iedereen een gelukkig 2018! 

 

 
                                                                  

 

 

 

   Agenda Januari  
                                            11 Jan Miljata’s Bouwlab / Tekenen  

                                            18 Jan Miljata’s Bouwlab / Kinect 

                                            25 Jan Miljata’s Bouwlab / Knutselen   

Elke donderdag middag van 14. 15 uur tot 16.00 uur bij de 

Huiskamer Laares. Tulpstraat  67 (Basisschool La Res) 

 

 

 

! Wedstrijd ! 

Kun jij ook zo goed 

tekenen? 

Maak een mooie tekening met het thema dieren 

en wie weet maak jij kans op een bioscoopbon! 

Je kan de tekening op 11 en 18 januari inleveren 

bij de Huiskamer. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

Wil jij ook leren programmeren met Miljata’s 

Bouwlab? Geef je snel op want er zijn nog maar 

enkele plekken vrij! Aanmelden kan op 

donderdag in De Huiskamer of via onze facebook 

pagina De Huiskamer Laares! Kosten zijn 5 euro, 

leeftijd vanaf 7 jaar. 



 

 
                                             Met dank aan de Wijkfilmer Daniel. 



 

DE WIJKKRANT 

IS EEN UITGAVE VAN STICHTING WIJKCOMMISSIE LAARES 
 

WIJKCOMMISSIE 
VOORZITTER: ? wcielaaresvz@gmail.com 

SECRETARIS: Angelie Braakman wijkcommissielaares@gmail.com 

PENNINGMEESTER: Hans v. Zuilekom Tel: 430 67 73 h.v.zuilekom@home.nl 

LEDEN: Bea Ringelink - Marco Kollen - Natasja Verschoor- Brandon Verpoorte 

ADRES HUISKAMER Tulpstraat  63 (voorheen buurthuis, ingang via school de La Res) 

VERGADERDATA Iedere 2e donderdag in februari, april, juni, oktober en december om 20.00 uur 

 

WIJKKRANT 
REDACTIE Louis Ringelink Tel: 433 15 19 wijkkrantlaares@hotmail.com 

REDACTIEADRES: Leliestraat 62   

COPY INLEVEREN: 
Zie voorzijde 

krantje 
 

 

VERSCHIJNT:maandelijks 

m.u.v.Juli en Augustus 

 

 

WIJK-INFO 
WEBSITE: www.laares.nl 

WEBMASTER: Marja Mulder  info@laares.nl 

WIJKBUDGET: wijkbudgetlaares@hotmail.com 

WijkOntwikkelingsMaatschappij Tulpstraat 22 info@delaares.nl / www.delaares.nl 

 

GEMEENTE INFO 
G.C.C. Gemeentelijk Contact Centrum   481 76 00 

GEMEENTE ENSCHEDE: 481 81 81 

STADSDEELBEHEER: Hengelosestr 77     481 58 50 

WIJKBEHEERDER: Laurens Ottenschot l.ottenschot@enschede.nl 

  AFVALWIJZER  http://www.twentemilieu.nl 0900-8520111 

 

WONING CORPORATIES 

DOMIJN 0900 – 335 0 335 (€0,07/min) www.domijn.nl 

DE WOONPLAATS 0900 – 9678        (€0,10/min) www.de-woonplaats.nl 

ONS HUIS 484 89 00 www.onshuis.com 

 

INSTANTIES 
SPOEDEISENDE HULP  112 

RED EEN DIER  144 

POLITIE ALGEMEEN  0900 88 44 

WIJKAGENT Tessa Bekkenutte tessa.bekkenhutte@politie.nl 

MELD MISDAAD ANONIEM  0900 70 00 

MILIEU POLITIE  481 58 58 

CONTROLEUR HONDENOVERLAST Jos Hassink 481 59 07 

LEGER DES HEILS Patricia Lems   Leliestraat 2 480 77 20 

Patricia.lems@legerdesheils.nl   

 AED`s in de Laares, 1Tiggelhof Tulpstraat , 2 Leger des Heil Leliestraat, 3 Oosterpoort Oosterstraat. 
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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! 


