
 
 

             

 
  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                
Doe mee en Win een 

Tegoedbon van € 10,00 te  
besteden bij Pinna delicatessen.   

Herkent u deze foto?  
Vorige Winnaar digitale krant :geen 

 
 
 
 

 

 

      
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

WIJKKRANT de LAARES 
Jaargang 43. Oktober 2019 

uitgegeven door de stichting Wijkcommissie de Laares 
Dit blad is voor u , maar ook door u, dus doe daar wat mee! 
Email: wijkkrantlaares@hotmail.com 
 
 

In dit nummer: Nieuws v.d. Wijk – Wijkagenda –  Wijkinfo – serie de Laares toen  en meer….  
Inleveren kopij 20 Oktober 



 
 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

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/


 

 

 

INTRODUCTIE NIEUWE VOORZITTER WIJKCOMMISSIE 
 

Via deze weg wil ik mij aan u voorstellen. Ik ben Mar-

tijn Pauw, bijna 40, en ben getrouwd met Karlijn. Sa-

men hebben wij drie kinderen; Benthe (8), Tygo (5) en 

Lauren (2). Wij zijn in 2008 in de wijk komen wonen 

en doen dit nu al meer dan 10 jaar met veel plezier. 

Vooral de levendigheid en samenhorigheid spreken 

ons erg aan. Natuurlijk is de korte afstand naar het 

centrum van Enschede een prettige bijkomstigheid. ☺  

 

Ik ben werkzaam als Majoor bij de Koninklijke Land-

macht en op dit moment werkzaam in Apeldoorn bij 

het Operationeel Ondersteuningscommando Land. De 

komende tijd ga ik mij als voorzitter van de wijkcom-

missie inwerken om daarna samen met de commissie 

de belangen van onze wijk te behartigen. Dit kunnen wij niet alleen en hebben daarvoor input van 

u als bewoners nodig. De wijkkrant en social media gebruiken we om u te informeren over de 

speerpunten van de wijkcommissie voor het komende jaar. Ik wil u dan ook vragen hiervoor za-

ken in te brengen. Want samen maken we de wijk. De mail adressen staan in de wijkkrant.  

 

 

INTRODUCTIE NIEUWE SECRETARIS WIJKCOMMISSIE 

 

Mijn naam is Marleen Kelder, ik ben 31 jaar en sinds een 

jaar weer woonachtig in de Laares. Ik ben bijna 30 jaar 

weggeweest, nadat ik ben geboren boven apotheek Jas-

sies aan de Oldenzaalsestraat. Ik woon hier samen met 

mijn vriend Jan en onze twee katten. Ik heb op veel an-

dere plekken gewoond in Enschede en ben daarna in Lei-

den gaan studeren. Inmiddels ben ik teruggekeerd om 

hier in het onderwijs te gaan werken.  

 

Het lijkt met leuk om me, samen met het dagelijks be-

stuur van de wijkcommissie Laares, bezig te houden met 

zaken die onze wijk aangaan. Ik hoop dat we elkaar zullen 

zien op de openbare vergaderingen en op de leuke activi-

teiten die in deze wijk georganiseerd worden. Misschien 

hebben wij elkaar al ontmoet tijdens burendag op 28 sep-

tember 2019. Tot ziens! 

  



INTRODUCTIE VEILIGHEID IN HET DAGELIJKS BESTUUR 
 

Mijn naam is Brandon Verpoorte, mijn vrouw Nicole 

en ik wonen sinds 2013 in de Laares en het bevalt 

prima. Ik heb in 2016 een CVA (herseninfarct) gehad 

en ben sindsdien helaas afgekeurd en daar baal ik 

vreselijk van, ik ben namelijk geen thuiszitter, ik heb 

voor mijn CVA gewerkt als Beroeps Verkeers Rege-

laar (VKR) door het hele land en dan kom je plotseling 

thuis te zitten. Gelukkig kwam ik in de wijkkrant een 

stukje tegen dat de wijkcommissie nog vrijwilligers 

zocht, ik heb toen een open-vergadering bezocht en 

dat beviel mij wel, intussen is dat 2 jaar geleden en 

heb ik mij ook aangemeld als vrijwilliger bij “De Huis-

kamer” waar ik elke donderdagmiddag te vinden ben 

met het helpen van de kinderen die daar sporten en knutselen. Daarnaast heb ik in 2017 met een 

collega van de wijkcommissie Werkgroep verkeer en veiligheid de Laares opgestart met de be-

doeling om de wijk wat veiliger te maken en in contact te komen met mijn mede-wijkbewoners, 

helaas doe ik sinds 2018 alleen vanwege een langdurige ziekte van mijn collega. Via deze weg wil 

ik mensen in de wijk attent maken wat er allemaal gaande is op het gebied van verkeer en veilig-

heid in de wijk De Laares én Enschede en omstreken. 

Ik hoop dat u/jullie net als ik kun(t)nen genieten van deze website en andere Social Media 

van Verkeer & Veiligheid De Laares. 

 

https://verkeerenveiligheiddelaares.wordpress.com/ 

https://www.facebook.com/VVDL2019/ 

https://twitter.com/WLaares/ 

 

Met vriendelijk groet, 

Brandon D. Verpoorte 

 

NIEUWS VAN DE WIJK 
door Wijkcommissie Laares 

 

WIJKKRANT VAN SEPTEMBER ONLINE TE LEZEN 

www.laares.nl. Alle activiteiten in de Laares worden georganiseerd door vrijwil-

ligers. Om die reden lopen de zaken soms wel eens wat anders dan anders. 

Door omstandigheden is het in september niet gelukt om de wijkkrant tijdig ge-

drukt te laten verschijnen. Wel is via de Facebook van de Laares een bericht uit-

gegaan dat de wijkkrant digitaal te lezen is op de website van de Laares: 

Overigens kunt u zich daar ook aanmelden, ontvangt dan een mailtje als er nieuwe 

berichten op de website worden geplaatst. Zo blijft u op de hoogte, ook als u geen 

Facebook volger bent. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fverkeerenveiligheiddelaares.wordpress.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR0Kwify7jNG1Gr5acBBAbBPdldb-NG_rdSTgSvvBsUsnjXkZ_HAL0tckvY&h=AT3V1QS44khc0YIfUvlj4zirDmzvSHrkksqvOTKxpbDSE2ufVhD1RjkxLD2qv8UKzT9Fyqz1wV7UyoJupqvZ12ZNA4awB1kO7N3UtcfyJABTKCnaVzMpdZvoQhLaySnRMR4_F5o1AXoFkegnWxvne-icqmX4lL3hRkQtuERq
https://www.facebook.com/VVDL2019/?ref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARB6cFX7x1TZgp_baFz2TShRdZb5GA7xXIWKstObrk45CLHmPAgfoNXrJUvjIH8ajqueeajNJJyy5mNu&fref=gs&dti=865468886968897&hc_location=group
https://twitter.com/WLaares/
http://www.laares.nl/
http://www.freeimageslive.co.uk/free_stock_image/yellowsavestar03jpg
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


 

BERICHTEN VAN DE NIEUWE BESTUURSLEDEN 

Zoals beloofd in het nieuws van september stellen de nieuwe bestuursleden van de 

wijkcommissie zich aan u voor in deze wijkkrant. 

Martijn Pauw volgt Pim van der Velden op als voorzitter. Marleen Kelder vervangt 

ondergetekende (Angelie Braakman) als secretaris. Brandon Verpoorte treedt toe 

tot het dagelijks bestuur, als commissaris Leefbaarheid en Veiligheid en als be-

heerder van de Huiskamer. 

Komende tijd zullen Marleen en Angelie van plaats wisselen als secretaris van de 

wijkcommissie en secretaris van de werkgroep Wijkbudgetten.  
 

OPENBARE VERGADERING VAN 10 OKTOBER 

Tijdens de openbare vergadering van 10 oktober kunt u voor 

een aantal zaken terecht. De wijkcommissie heeft tijdens bu-

rendag bloembollen uitgedeeld ter verfraaiing van de wijk. 

Wie niet in de gelegenheid was deze die dag in ontvangst te 

nemen kan tijdens de openbare vergadering in de herkansing. 

Daarnaast zal de Heer Axel Veldboom aanwezig zijn om één en 

ander uiteen te zetten over zijn plannen in de wijk met het 

onlangs verkregen pand aan de Laaresstraat. 

Ook de wijkagent is uitgenodigd om van gedachten te wisselen over een aantal ont-

wikkelingen in de wijk, met betrekking tot veiligheid. 

Tot slot is Stadsdeelbeheer uitgenodigd om een update te geven over de stand 

van zaken rond de vergroening van de Laares. 

Allemaal boeiende onderwerpen voor een levendige vergadering. U bent allen van 

harte welkom, om 20.00 uur in de Huiskamer van de Laares. 
   
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

WIJKAGENDA 2019 
 

1 oktober – elke dinsdag  

8.30 – 11.00 uur 

Huiskamer de Laares 

Tulpstraat 63/IKC La Res  

Volgende keer: 8, 15, 29 oktober 

 

ONTMOETINGSGROEP LA-RES 

Andere ouders ontmoeten én voorlichting over 

opvoeding en ontwikkeling van uw kind. 

  

 

3 oktober – elke donderdag 

14.15 – 16.00 uur 

Huiskamer de Laares  

Volgende keer: 10, 17 en 31 oktober 

 

SPORTINSTUIF EN HUISKAMER 

Een team van vrijwilligers serveert onder lei-

ding van Liset en haar team koffie en thee, 

terwijl de kinderen knutselen of sporten. 
 

5 oktober – zaterdagochtend 

 

PEUTERSPORT 

 

 

Voor al uw verbouw, Timmer- en Tegelwerken 

Gespecialiseerd in Badkamers 

 
 

Goudsbloemstraat 23     7531 DD Enschede 

Tel: 053 – 435 91 56     GSM  06 - 23170400 

 



 

 

 

Kaatje kijkt in de ogen van de ander 
 

Kaatje kijkt vaak in de ogen van de ander. Het is haar beroep én ze houdt van contact met de 

ander. De ogen als de spiegel van de ziel, terwijl ze de ziel nooit gezien heeft. Oogcontact, 

veelal het eerste contact met de ander, wat hebben ze haar te zeggen? Durft Kaatje in de ogen 

te blijven kijken? Ook als het lastig wordt? 

 

De ogen van de ander, ze leren zoveel over haarzelf. Kaatje herkent verdriet, 

blijheid, ze herkent angst, twijfel en zorgen. Soms herkent ze de niet-ge-

stelde vraag om hulp. Die herkenning zorgt voor verbinding, soms zo intens, 

dat het haar raakt, dat ze ontroert, dat ze geen woorden heeft. Soms twij-

felt Kaatje aan zichzelf, durft ze de vraag niet te stellen en kijkt ze het 

liefst naar beneden, om de blik van de ander te mijden en tijd te vragen... 

 

De ogen van de ander, wat hebben ze haar veel te zeggen. Kaatje neemt de tijd of vraagt de 

tijd als ze in de ogen van de ander kijkt. De ander, dat is zijzelf... 

 

Kaatje 
 

 

Tijd afh. van aanmelding 

GYMZAAL Laares 

Tulpstraat 63/IKC La Res 

Volgende keer: 12 okt 

Kinderen van 1,5 tot 5 jaar kunnen komen dan-

sen, springen, klimmen, klauteren, rennen en 

spelen met de bal samen met een ouder/ver-

zorger.  

Mail naar peutersportenschede@hotmail.com 
 

5 okt – elke zaterdag 

11.00 uur – 13.00 uur 

Leliestraat (naast het Leger des Heils) 

Ook op: 12, 19, 26 oktober 

 

MOESTUIN DE LELIE 

Biologische moestuin gerund door vrijwilligers. 

Op zaterdag worden groenten (en bloemen) 

verkocht aan de bewoners van de Laares 
 

8 oktober – dinsdag elke 2 weken 

14.30 – 16.00 uur  

Buurthuis Tulpstraat 63/IKC La Res 

Volgende keer: 22 oktober 

 

SCHILDEREN  

Schilderen met acrylverf 

Voor jong en oud 

Onder begeleiding van Anja Kruise! 
 

10 oktober – 2e do van de maand 

20.00 - 22.00 uur  

Buurthuis, Tulpstraat 63, IKC La Res 

Volgende keer: 12 december 

 

VERGADERING WIJKCOMMISSIE 

Weten wat er speelt in de wijk? Wijkagent, 

gemeente, Leger des Heils en RIBW zitten 

ook aan tafel! 
 

31 oktober – vierde do v/d maand 

18.00 uur – 19.00 uur 

Leger des Heils 

Volgende keer: 21 nov 

 

SAMEN ETEN in de LAARES 

Meldt u zich tot één week van te voren: bellen 

naar 088 – 0652020 of mailen naar 

 patricia.lems@legerdesheils.nl 

- bijzondere dieetwensen graag na overleg  

mailto:patricia.lems@legerdesheils.nl


 

Serie 'De Laares Toen (eind jaren 50)' 

15. Meer auto's 
 
Eind jaren 50 hadden vrijwel alle winkeliers in De Laares een auto. En sommige zelfstandigen met kan-

toor-aan-huis hadden er ook een. Vooral in gebruik voor klantenbezoek. Maar veruit de meeste wijkbewo-

ners waren voor hun dagelijks vervoer aangewezen op de fiets. Al kwam daarnaast ook de bromfiets 

(voor de ouderen een Solex) steeds meer in trek. 

WEINIG SCOOTERS 
Slechts een enkeling schafte zich na de fiets echter een scooter aan. Meestal van het merk Lambretta, 

destijds een stevige concurrent van de Vespa. Wat dat betreft 

vormden de geboren motorliefhebbers in De Laares een uitzonde-

ring. Zij sleutelden vaak al op 'fietsleeftijd' aan supersnelle brom-

mertjes. En niet heel veel later aan stoere, oude 

(leger)motorfietsen. Pas helemaal aan het eind van de jaren 50 kwam 

langzaan voor steeds meer wijkbewoners een eigen auto binnen be-

reik. 

ZATERDAGMIDDAG: EERST AUTOWASSEN    
Al was dat groeiende autobezit in de wijk niet meteen zichtbaar. Een auto-voor-de-deur was toen name-

lijk nog niet gebruikelijk. Die auto stond de hele week keurig opgeborgen in een gehuurde garagebox ('de 

stalling') en er werd uitsluitend in het weekend mee gereden. En aangezien vrijwel iedereen in De Laares 

toen ook zaterdagmorgen nog werkte, begon dat weekend pas écht op zaterdagmiddag. 

Dan werd – vaak in de overall of stofjas van het werk – trots de eigen auto voor de deur gereden. En ui-

teraard eerst uitvoerig gewassen. Met als afsluitend ritueel: een verse bloem uit eigen tuin in het met 

water gevulde plastic vaasje, dat met een zuignap aan de binnenkant van de voorruit was bevestigd. 

Daarna douchen, 'nette' kleren aan en... het weekend kon beginnen! 

AMERIKAANSE 'SLEE'   
Opvallend in De Laares, was de grote variatie aan automerken. Veel win-

keliers kozen meestal voor een degelijke Ford Taunus, een Opel Olym-

pia of soms de wat ruimere Opel Kapitän. Terwijl de overige 

wijkbewoners duidelijk minder 'merkvast' waren bij de aanschaf van 

hun allereerste auto. Zo verschenen in de wijk op zaterdagmiddag on-

der meer ook: de Volkswagen Kever, de DKW (met pruttelende twee-

taktmotor) en de Renault (meestal uitgesproken als: Renoolt) Dauphine. 

En accountant W. Buijgers (met fraai houten kantoor in zijn achtertuin aan de Tulpstraat 57) koos be-

wust voor statig-Brits. Hij bezocht zijn klanten in een fraaie Austin A50. Maar de állermooiste auto in 

De Laares had eind jaren 50 ongetwijfeld de heer J.H. Roolvink aan de Tulpstraat 44: een blinkende 

Amerikaanse 'slee'. Hij was dan ook privéchauffeur, altijd in grijs uniform-met-pet. Volgens ingewijden 

van de fabrikantenfamilie Krudop. 

UITKLAPBARE RICHTINGAANWIJZERS.... 
Door de jaren heen nam het autobezit in De Laares steeds grotere vormen aan. De wijkbewoners ge-

bruikten hun auto niet langer meer uitsluitend in het weekend, om er 
bijvoorbeeld op zondag in de wijde omgeving mee te 'toeren'. Maar ook door de week werd het autoge-

bruik steeds vanzelfsprekender. 

En van die vooruitgang profiteerde op een gegeven moment zelfs de jeugd. Want richting 1960 moesten 

de – tot dan gebruikelijke – uitklapbare richtingaanwijzers bij auto's worden vervangen door knipperlich-

ten. En al die verwijderde, uitklapbare richtingaanwijzers vonden gretig aftrek bij de jongste wijkbewo-

ners. Bevestigd aan weerszijden van de bagagedrager, reden er al snel kinderfietsen met 

richtingaanwijzers door de wijk. Vanaf het fietsstuur met een touwtje te bedienen! 



© 2019 Ad den Held 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Themabijeenkomst ‘wat gebeurt er in de 
zorg en wat is mijn rol?’ 
 
Wat gebeurt er in de zorg en wat is mijn rol als chronisch zieke? Een belangrijke vraag, 
want de hedendaagse zorg is aan het veranderen. De zorg van de toekomst is dat een 
patiënt niet alleen maar doet wat de arts zegt, maar juist zelf de regie pakt samen met 
het behandelend team zoals uw specialist, de huisarts/POH-er, een apotheker, diëtist 

en/of de fysiotherapeut. 
 
Op zaterdag 12 oktober a.s. geven Erica de Goeij (manager zorgprogramma’s bij Twentse Huisart-
senorganisatie Oost Nederland) en Judith Vermeulen (kaderhuisarts) antwoord op de vraag wat uw 
rol is in de hedendaagse zorg. Vervolgens sluiten Kirsten Movig en Freek Duinkerken van TAO 
(Twentse Apothekers Organisatie) hier op aan wat apothekers kunnen betekenen als het gaat om 
zelfregie. Na de lunch starten de workshops; van bewegen tot voeding en van persoonsgerichte zorg 
tot mondharmonica spelen. Een interactief en gevarieerd programma! 
 
Waar en wanneer 
De informatiedag vindt plaats op zaterdag 12 oktober ‘Het Centrum’ aan de Constantijnstraat 7a in 
Nijverdal. We beginnen om 10.30 uur, inloop vanaf 10.00 uur. Mensen die komen wordt verzocht 
geen parfum of andere geurtjes te gebruiken, veel longpatiënten hebben daar last van. Parkeren in 
Parkeergarage Henri Dunant te Nijverdal. 
 
Inschrijven  
Inschrijven kan via de site van Longfonds Overijssel overijssel.longfonds.nl of per mail via gp.overijs-
sel@gmail.com. Deze dag is gratis toegankelijk, koffie/thee en lunch zijn inbegrepen.  
 
Over het GPOO 
De Gezamenlijke Patiënten Organisaties Overijssel werken op diverse terreinen samen. Met onze the-
mabijeenkomsten willen we een ontmoetingsplek zijn voor mensen die diabetes, een nierziekte, hart 
en/of vaatproblemen of een longaandoening hebben, om samen met hun naasten en zorgverleners 
ervaringen uit te wisselen en tips op te doen. 
 

 

mailto:gp.overijssel@gmail.com
mailto:gp.overijssel@gmail.com


 

DE WIJKKRANT      IS EEN UITGAVE VAN STICHTING WIJKCOMMISSIE LAARES. 

 

Voorzitter:           Martijn Pauw                                           

Secretariaat:        Marleen Kelder/ Angelie Braakman                     wijkcommissielaares@gmail.com  

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

h.v.zuilekom@home.nl 

Leden:  Bea Ringelink - Marco Kollen  en Brandon.D.Verpoorte  . 

 

Website wijkcommissie Laares:     www.laares.nl 

Webmaster: Marja Mulder             info@laares.nl   

Wijkbudget Laares:            wijkbudgetlaares@hotmail.com 
 

Redactie en Drukwerk wijkkrant: Louis Ringelink     Leliestraat 62  

  053 - 433 15 19  

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

Kopij inleveren: zie voorpagina .wijkkrant Laares  

Redactieadres: wijkkrantlaares@hotmail.com    
 

WijkOntwikkelingsMaatschapij        WOM               Tulpstraat 22 Enschede                436 87 78 

Wijkinfo WOM Laares  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 

 

Woningbouwvereenigingen 

Ons Huis                                                                                                                                  053 - 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)        088 065 20 20 

patricia.lems@legerdesheils.nl  Ma, Di, Do, en Vrijdag  van 0900 tot 1500 aanwezig 

Spoedeisende Hulp                                                                                     112 

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

Politie Algemeen                                                                                                                       0900- 88 44 

werkgroepveiligheid@outlook.com    Brandon D Verpoorte 

Meld Misdaad Anoniem                                                                                                            0900-70 00 

Milieupolitie                                                                                                                                481 58 58 

Controleur Hondenoverlast                                  Jos Hassink                             481 59 07                                           

Red een dier                                                                                                                   144 

                                  

                                             1  TIGGELHOF Tulpstraat 40 

                                             2  LEGER DES HEILS  Leliestraat 2   

                                             3  OOSTERPOORT  Oosterstraat 2 
 

 

 

 

mailto:wijkcommissielaares@gmail.com
http://www.laares.nl/
mailto:info@laares.nl
mailto:wijkbudgetlaares@hotmail.com
mailto:wijkkrantlaares@hotmail.com
mailto:info@delaares.nl
http://www.delaares.nl/
http://www.twentemilieu.nl/
http://www.domijn.nl/
http://www.de-woonplaats.nl/
mailto:patricia.lems@legerdesheils.nl
mailto:tessa.bekkenutte@politie.nl
mailto:werkgroepveiligheid@outlook.com


 

Beste Lezers,  

 
Waar ik graag mijn aandacht voor wil vragen is het feit dat ik sinds kort ben gestart als zelfstandig on-

derneemster; ' DB Haarservice bij U thuis.' 

Een kapster met een missie. Mijn missie komt voort uit onder andere mijn werkervaring als vrijwilligers-

coördinator en daar heb ik helaas ook gesignaleerd dat er behoorlijk wat (oudere) medemensen zijn 

welke zich in een sociaal isolement bevinden en/of in eenzaamheid leven. 

  

Nu ben ik absoluut een bevoorrecht mens met warme familiebanden en een rijk sociaal leven, waar ik 

enorm dankbaar voor ben. Mijn passie is dat ik naast vakkundig kapster, mensen ook mijn oprechte aan-

dacht, warmte en humor kan bieden.  

Hiervoor kom ik graag thuis of op locatie in bijvoorbeeld een verzorgingshuis en neem ruim tijd voor de 

mens tijdens een behandeling. 

 

Om 'DB haarservice bij U thuis'  onder de aandacht te brengen is mijn vraag of er een artikel hierover 

geplaatst kan in uw wijkkrant.  

Met vriendelijke groet, Desirée Buitink Othmar ten Catestraat 120 7521 EZ Enschede 

0615648130 

Alzheimer Café 7 oktober 2019 

 

Op maandagavond 7 oktober is er weer een avond van het Alzheimer Café in Enschede. 

De avond wordt georganiseerd door Alifa Welzijn Senioren in samenwerking met zorgorganisaties.  

 

Het wordt een bijzondere avond. We hebben Ria Tuenter uitgenodigd, zij schreef twee boeken over haar 

moeder met dementie. Haar eerste boek Mam raakt kwijt  is een verhalenbundel over haar moeder met 

dementie. Kusje voor Popje  is de opvolger hierop die vorig jaar verscheen. In dit boek geeft ze een in-

kijkje in de leefwereld van haar moeder die troost en liefde vindt bij een antroposofische pop. Een 

nieuwe naam onthouden lukt niet meer, daarom heet de pop gewoon ‘Popje’. ‘Mijn moeder raakte steeds 

van alles kwijt, van leesbrillen tot aan haar dure gehoorapparaat, maar Popje nooit. Popje was altijd bij 

haar en bleef bij haar. 

En als je meegaat in hun belevingswereld, kun je samen nog mooie momenten beleven; niet alleen verdrie-

tige, maar zeker ook vrolijke’, vertelt Ria. 

Hoewel de onderwerpen soms ontroerend en aangrijpend zijn, is de humor in bijna elk verhaal aanwezig. 

Er is ruimte voor een traan, maar zeker ook voor een lach. 

 

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. Men hoeft zich niet op te geven of te reserveren, de inloop 

is vrij.  

 

 

Alzheimer Café:   Wijkcentrum de Roef 

    Pastoor Geertmanstraat 17, Enschede 

Datum en tijd:   Maandag 7 oktober 2019 

                                19.00: zaal open  

              19.30 – 21.00 uur: programma 

                                 Toegang, koffie en thee zijn gratis.                                

Inlichtingen:             Voor inlichtingen kunt u bellen met Wil Varwijk, Alifa Welzijn                                                               

 Ouderen, 053-4320122 of mailen: w.varwijk@alifa.nl 

mailto:w.varwijk@alifa.nl


 

Nieuw Adres Pinna delicatessen 
Chrisantstraat 80  7531KD  Enschede 

     delicatessen 


