
 
 

             

 
  

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                

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

 
         
                             
  

    

 

 

      
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WIJKKRANT de LAARES 
Jaargang 42. Februari  2018 

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

In dit nummer: Nieuws v.d. Wijk – Wijkagenda – Kaatje - Wijkinfo –  LaaresKids -  en meer….  
Inleveren kopij 18 Februari  



 
 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

 
                  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/


 

EVEN VOORSTELLEN : 

DE NIEUWE VOORZITTER VAN DE 

WIJKCOMMISSIE 
Mijn naam is Pim van der Velde, 57 jaar. Ik woon sa-

men met Ria in het appartementencomplex Nijlaar. 

Op dit moment ben ik 2 dagen per week werkzaam als 

HR-manager bij Symbol te Enschede. De overige da-

gen van de week ben ik eigen ondernemer op het vlak 

van coaching en personeelsadvies.  

Sinds 1 januari van dit jaar ben ik voorzitter van de 

wijkcommissie. Samen met de andere leden van de 

wijkcommissie wil ik mede zorgdragen voor de leef-

baarheid en veiligheid in de Laares. Uiteraard kan dit niet zonder interactie met de bewo-

ners. Als u contact met mij wilt opnemen dan kunt u mij mailen op pimvdvelde@live.nl of u 

kunt mij bellen op 06-49637040 

 

Mijn naam is Ria Warntjes en ik woon samen met Pim in het appartementencomplex Het 

Nijlaar. Sinds zes jaar heb ik een auto-immuunziekte en kan daardoor mijn werk niet meer 

doen. Ik heb daardoor wat tijd over en wil dat graag besteden door het bestuur van de wijk-

commissie te ondersteunen. 

Verder vind ik het  leuk om activiteiten voor ouderen te organiseren en zou ook graag van 

deze leeftijdsgroep willen horen waar hun behoefte ligt. 

U kunt mij altijd een berichtje sturen naar Riawarntjes@gmail.com 

 

 

NIEUWS VAN DE WIJK 
door Wijkcommissie Laares 

 

NIEUWJAARSRECEPTIE GEZELLIG DRUK 
Dit jaar was het weer gezellig druk op de nieuwjaarsreceptie van de Wijkcommissie, georganiseerd in 

(en ook door, waarvoor onze grote dank) de Tiggelhof. De nieuwe voorzitter Pim van der Velde opende 

met een korte speech met een terugblik, maar vooral ook een blik op de toekomst.  

De receptie heeft ook het karakter van een reünie: oud bestuursleden en oud docenten van 

de school komen langs voor een glaasje! 

Daarnaast worden er nieuwe contacten gelegd en nieuwe plannen gemaakt voor komend 

jaar. Deze mooie traditie zetten we zeker voort. 

 

LISET EN CLAUDIA IN HET ZONNETJE 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Stadsdeelcentrum waren de gastvrouwen van de huiskamer uitge-

nodigd en werden tot hun grote verrassing in het zonnetje gezet. Uit handen van de wethouder Eelco 

Eerenberg ontvingen ze een mooie tas (gemaakt van het zeil van de banners van Jij maakt de buurt, 

die op het stadskantoor hingen) met inhoud. 

Foto’s staan op de Facebookpagina https://www.facebook.com/HuiskamerLaares/ 

 

 

mailto:pimvdvelde@live.nl
https://www.facebook.com/HuiskamerLaares/


 

NIEUWS VAN DE WERKGROEP WIJKBUDGET LAARES 
 

NIEUWE ENERGIE 

Afgelopen jaar was door het vertrek van een aantal leden de activiteit van de werkgroep op een laag 

pitje komen te staan. De wijkcommissie heeft dit opgevangen door veel zaken in de vergaderingen te 

bespreken. Een aantal bewoners hebben wel gemerkt dat de afhandeling van aanvragen en uitkeringen 

niet soepel verliep. Daar gaat nu verandering in komen. 

Bas Wolters heeft zich aangesloten bij de werkgroep. Het begon met een aanvraag uit het wijkbudget 

voor het laten begroeien van een trafohuisje in de Klaproosstraat. Hierover hoort u binnenkort meer. 

 

WIJKBUDGET 2017 GOED GEBRUIKT 

De uitgaven uit het wijkbudget over 2017 zijn op een haar na gelijk 

aan het toegekende budget. Aangezien het sinds dit jaar niet meer is 

toegestaan om budget mee te nemen kunnen we hier heel trots op 

zijn.  

 

BESTEDINGSPLAN 2018 

Jaarlijks wordt van de wijken verwacht dat zij zich tegenover de gemeente verantwoorden  over de 

wijkbudgetten. Dit geldt niet alleen voor het wijkbudget van het afgelopen jaar, maar ook over de 

plannen met het budget voor komend jaar. Naar aanleiding van dit bestedingsplan wordt het budget 

van 13.100 euro toegekend. Wie geïnteresseerd is kan dit bestedingsplan opvragen via 

wijkbudgetlaares@hotmail.com. Hier kunt u ook terecht met andere vragen. 

 

HUISKAMER TE HUUR 

Een deel van het wijkbudget gaat jaarlijks naar de huur van de huiskamer. Door deze ruimte onder te 

verhuren (bijvoorbeeld aan Alifa voor de ontmoetingsgroep, maar vanaf deze maand ook op de 

woensdagavond aan een koor voor hun wekelijkse repetitie) verdienen we deze huur ook weer deels 

terug. Wie dus op zoek is naar ruimte kan contact met ons opnemen. De voorkeur gaat uit naar een 

vast dagdeel in de week. (bv maandag, donderdag of vrijdagochtend). Mail naar 

wijkcommissielaares@gmail.com. 

Claudia  

 

 

WERKGROEP VERKEER EN VEILIGHEID 

OOK NIEUWE ONDERSTEUNING VAN DEZE WERKGROEP 

Trouwe volgers van de Facebookpagina van de Laares hebben al kunnen lezen dat de werkgroep 

Verkeer en Veiligheid is uitgebreid. Peter Kopp en Brandon Verpoorte zetten samen de schouders 

eronder. Lees verderop in de wijkkrant over hun 

activiteiten. 

 

BINNENKORT OOK OP DE WEBSITE 

WWW.LAARES.NL 

Nieuws met betrekking tot de werkgroep kunt u binnenkort ook lezen op de website, voor iedereen 

die geen Facebook heeft. 

 

 

 

mailto:wijkbudgetlaares@hotmail.com
mailto:wijkcommissielaares@gmail.com
http://www.laares.nl/


SAMEN ETEN IN DE LAARES 
 

Het maandelijkse samen eten in de Laares zal in februari zijn op de 22e. Op 29 maart is er een speci-

ale bijeenkomst voor genodigden, waaronder bewoners van de Tiggelhof.  

26 april en 31 mei zijn weer open voor iedereen.  

U kunt zich tot één week van te voren aanmelden door te bellen naar 053 – 4807720 of 

mailen naar patricialems@legerdesheils.nl - bijzondere dieetwensen graag na overleg. 

 

 

WIJKAGENDA 2018 
 

1 februari – elke donderdag 

14.15 – 16.00 uur 

Buurthuis Tulpstraat 

63/IKC La Res 

Ook op: 8, 15 en 22 februari 

 

 

SPORTINSTUIF EN HUISKAMER 

Onder leiding van de gastvrouwen Liset en 

Claudia serveren koffie en thee en knut-

selen, terwijl de kinderen sporten. 

 

 

1 februari - 1e do van de maand 

19.30 – 20.00 uur 

Buurthuis Tulpstraat 63/ IKC La Res 

Volgende keer: 1 maart  

 

 

INLOOPSPREEKUUR  

WIJKCOMMISSIE LAARES 

Hebt u vragen voor de Wijkcommissie? 

Kom gerust langs.  

 

6 februari – elke dinsdag  

8.30 – 11.00 uur 

Buurthuis, Tulpstraat 

63/IKC La Res 

Ook op: 13, 20 februari (vakantie op 27) 

 

 

ONTMOETINGSGROEP LA-RES 

Andere ouders ontmoeten én voorlichting 

over opvoeding en ontwikkeling van uw 

kind. 

  

 

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! 

 
 

13 februari   

14.30 – 16.00 uur  

Buurthuis Tulpstraat 63/IKC La Res 

Volgende keer: 27 februari 

 

 

SCHILDEREN  

Schilderen met acrylverf 

o.l.v. Inge Hunink 

 

 

22 februari – laatste do v/d maand 

18.00 uur – 19.00 uur 

Leliestraat 2  

Leger des Heils 

Volgende keer:  26 april 

(in maart voor genodigden) 

 

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  

 

 

mailto:patricialems@legerdesheils.nl
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Geachte wijkbewoners 

 

Zoals jullie misschien wel gehoord hebben worden er binnenkort 5 

borden BUURTPREVENTIE geplaatst in onze wijk.  

Er zijn de laatste weken en maanden veel dingen gebeurd op ge-

bied van veiligheid. 

Tegen de rijrichting in rijden, betaald parkeren en/of camerabe-

waking is al eens voorbij gekomen. 

Ook is de app VEILIGE BUURT (https://veiligebuurt.nl/) inge-

voerd in onze wijk om elkaar te waarschuwen. 

We benadrukken met klem om alle gebeurtenissen op gebied van veiligheid, inbraken en het 

rondlopen van duistere figuren ook daadwerkelijk te melden op deze app!!! 

 

Wat kan/mag gemeld worden op deze app? 

*inbraak 

*duistere figuren 

*drugsdealen 

*veiligheid 

*vandalisme 

*hangjongeren die dingen doen wat niet gewenst is 

*vernieling en troep achter laten 

Ook is het raadzaam dit via email aan onze wijkagent Tessa Bekkenutte te melden via: 

Tessa.bekkenutte@politie.nl   Telefoon: 112  of  0900 8844 

 

Wat hoort niet op de app gemeld te worden? 

*Hallo Buurman of Buurvrouw 

*verkoop van spullen 

*vermissing huisdieren 

*Alle andere onzin wat niet met veiligheid te maken heeft. 

 

Binnenkort worden we weer uitgenodigd door de gemeente waarbij iedereen aanwezig mag 

zijn. 

Hier wordt uitgelegd welke beslissing is genomen over de gewijzigde rijrichting. 

Camerabewaking gaat er niet komen in onze wijk. 

Ook zullen we binnenkort een enquête ontvangen van de gemeente Enschede met betrekking 

op betaald parkeren in het voorste stukje van de Begoniastraat in onze wijk. 

Mochten jullie vragen hebben over alles wat er op gebied van verkeer en veiligheid speelt kun 

je terecht bij onze werkgroep veiligheid. 

Aanspreekpunten zijn: 

Brandon D Verpoorte     Begoniastraat 50 

Peter Kopp                     Begoniastraat 144 

Email: werkgroepveiligheid@outlook.com 

Let op, we zijn een werkgroep en geen politie. 

Voor dringende zaken altijd melden bij de politie. 

 
 

https://veiligebuurt.nl/
mailto:Tessa.bekkenutte@politie.nl


             

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:   Ellen Berkien 

   

De taart word overhandigd door de 

penningmeester Hans van Zuilekom 
 

 

 

 

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 



 

 
 



 
 

DE WIJKKRANT 
                        IS EEN UITGAVE VAN STICHTING WIJKCOMMISSIE LAARES. 

 

Voorzitter:                 Pim van der Velde                   pimvdvelde@live.nl                         06-49637040 

Secretariaat:              Angelie Braakman                   Laaressingel  72A     wijkcommissielaares@gmail.com  

Penningmeester:           Hans v. Zuilekom                     Begoniastraat 180-6                     053- 430 67 73 

h.v.zuilekom@home.nl 

Leden:  Bea Ringelink - Ria Warntjes - Marco Kollen - Natasja Verschoor – Brandon.D.Verpoorte en Peter Kopp . 

 

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 

Verschijnt maandelijks , m.u.v. Juli en augustus.  

Kopij inleveren: zie voorpagina.  

Redactieadres: wijkkrantlaares@hotmail.com    

 

Wijkinfo Laares 

WijkOntwikkelingsMaatschapij                      WOM  Tulpstraat 22 Enschede                436 87 78 

info@delaares.nl                                                     www.delaares.nl 

 

GEMEENTELIJK CONTACT CENTRUM                  GCC                                  481 76 00    

GEMEENTE ENSCHEDE                                                                         481 81 81 

STADSDEELBEHEER                                                                                                                481 76 00 

WIJKBEHEER:  Laurens Ottenschot     l.ottenschot@enschede.nl              Hengelosestraat 77    481 58 50 

AFVALWIJZER:   www.twentemilieu.nl    voor alle ophaaldata van uw afval  of                  0900 - 852 01 11 

 

WONINGBOUWVEREENIGING 

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 

 

INSTANTIES 

Leger des Heils.    Leliestraat 2 dienstdoende medewerker/ster (bij klachten of vragen)                480 77 20 

patricialems@legerdesheils.nl 

Spoedeisende Hulp                                                                                     112 

Wijkagent                           Tessa Bekkenutte                        tessa.bekkenutte@politie.nl         0900 – 88 44 

Politie Algemeen                                                                                                                        0900- 88 44 

werkgroepveiligheid@outlook.com        Peter Kopp en Brandon D Verpoorte 

Meld Misdaad Anoniem                                                                                                             0900-70 00 

MILIEUPOLITIE                                                                                                                          481 58 58 

Controleur hondenoverlast   Jos Hassink                                                             481 59 07 

Red een dier                                                                                                                    144 

AED IN DE LAARES: 1 TIGGELHOF Tulpstraat 40 

                                  2 LEGER DES HEILS  Leliestraat 2   

                                  3 OOSTERPOORT  Oosterstraat 2 

 

       

 

 

mailto:pimvdvelde@live.nl
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http://www.domijn.nl/
http://www.de-woonplaats.nl/
mailto:ivonne.terpstra.de.roode@twente.politie.nl
mailto:werkgroepveiligheid@outlook.com


Feestelijke opening 2012 en dit jaar sluiten, heel 
jammer 
                                                                  

 

 

 
 

 

 



 



 

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! 


