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Doe mee en Win een Slagroomtaart !
Ken uw wijk, en raad de Fotopuzzel !
Herken de detailfoto op deze pagina en win een slagroomtaart gemaakt
door Slavica t.w.v.€ 10,00. in de vergadering van de wijkcommissie wordt
de winnaar bekend gemaakt. (d.m.v.loting) :oplossing (straat en nummer,
en uw naam en adres) naar wijkkrantlaares@hotmail.com. of inleveren bij
de in het krantje staande huisadressen van de wijkcommissie leden (elders
in deze wijkkrant ) de vorige puzzel is gewonnen door Astrid Westenberg,
Gefeliciteerd Asrtid!
Foto 2: WAAR?

Nog meer winnen?
b.v. een Gouden Tientje t.w.v. 225 euro.
Ga naar www.anrojuweliers.eu
en doe mee!
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Reekers
Tweewielers
VOOR U IN DE LAARES

Kapsalon Maureen
Laaressingel 195
Enschede

di t/m do 09.00 - 18.00 uur
vrijdag 08.30 - 18.00 uur
zaterdag 08.30 - 15.00 uur

VERKOOP EN REPARATIES

Minkmaatstraat 122
Tel. 435 77 78

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.

.Openbare vergadering wijkcommissie Laares De eerstvolgende openbare vergadering van

NIEUWS VAN DE WIJKCOMMISSIE
Lente in de Laares!
Ter ere van het ingaan van de zomertijd deze maand organiseert het CLAK (Commissie Laares Activiteiten
voor Kinderen) een feestelijk optocht door de wijk. Dit keer is de inspiratie ontstaan vanuit een kinderwens
van één van de leden van het CLAK. We hopen dat u er van kunt genieten en rekenen op een grote opkomst. De specifieke locatie en tijd vindt u verderop in de wijk. U ziet het wel: wij zitten niet stil.

Wijkagent Ivonne Terpstra
Tijdens de openbare wijkcommissievergadering van februari kwam aan de orde dat het spreekuur van de
wijkagent in de wijk niet goed bezocht wordt. Mede op verzoek van de wijkcommissie start de wijkagent
opnieuw met spreekuren in de wijk in het buurthuis. U leest hierover meer in deze wijkkrant.
Naar aanleiding van de berichten over diefstallen in de wijk kon de wijkagent berichten dat een deel van de
autokraken is opgelost. Het gaat hier om bekende daders, waar de politie de werkwijze van kent. Voor de
overige kraken is nu een “Heterdaad team” opgericht. Dit team zit er dus letterlijk bovenop! Het blijft zaak
om het zo vaak mogelijk en zo veel mogelijk te melden aan de politie als je verdachte dingen ziet.
In de Begoniastraat is opnieuw een wegkant-radar geplaatst. In de week van de meting lag er weliswaar 2
dagen sneeuw, maar ook in de overige dagen viel het aantal overtredingen erg mee. Details hierover volgen nog.

Wethouder Eelco Eerenberg wil de wijk in
Marrianne van den Berg (senior beleidsmedewerker van stadsdeelmanagement) geeft aan dat wethouder
Eelco Eerenberg graag de wijk in wil om te spreken met de bewoners. Hij is uitgenodigd om te komen helpen bij het vouwen van de wijkkrant, maar heeft u nog andere ideeën over waar hij zou kunnen aansluiten
en de handen uit de mouwen steken, dan kunt u zich melden.

Maandelijkse creatieve kick!
De oproep in de wijkkrant van februari voor een maandelijkse creatieve bijeenkomst heeft al een aantal reacties opgeleverd. We denken allerlei verschillende thema’s, waarbij je in een aantal uren nieuwe technieken leert of iets moois maakt. Het is ook duidelijk dat de woensdagochtend niet voor iedereen geschikt
is. Daarom zoeken we nog naar een ander tijdstip. Wie geïnteresseerd is en ook ideeën heeft over te houden workshops kan zich opgeven via: wijkcommissielaares@gmail.com of 06 – 243 182 98.

Oproep voor wijkschouw
Laurens Ottenschot van Stadsdeelbeheer vertelde in de wijkcommissie vergadering dat het opleggen en
weer dichtmaken van de stoepen voor werkzaamheden aan de leidingen hun aandacht heeft. Vaak liggen
de tegels er minder mooi in dan ze erin lagen. Zijn er plekken in de wijk waarvan u vindt dat daar aandacht
aan besteed moet worden? Meldt u dan aan voor de wijkschouw die binnenkort georganiseerd gaat worden. (Via het bekende e-mail adres!)

Samen eten in de wijk
De datum in maart voor het “Samen eten in de Laares” valt op donderdag 26
maart om 18.00 uur. U bent van harte welkom.

Openbare vergadering wijkcommissie Laares
De eerstvolgende openbare vergadering van Wijkcommissie Laares vindt plaats op
donderdag 9 april om 20.00 uur in Buurthuis Laares aan de Tulpstraat.

BERICHT VAN DE WIJKAGENT
Beste bewoners,
Als wijkagent vind ik het belangrijk dicht bij de burger te staan. Mede daarom heb ik een wijkspreekuur in
de wijk. Op dit moment loopt dat spreekuur niet naar tevredenheid. De opkomst is laag.
Ik ben voornemens 1x in de 3 a 4 weken, op een maandag, op de basisschool de LaRes aanwezig te zijn.
Op die manier ben ik gemakkelijk aanspreekbaar voor u als wijkbewoner als het gaat over wijkproblematiek. Het is de bedoeling dat ik omstreeks 08:10 uur aanwezig ben.
Kunt u mij niet vinden? Vraag het bij binnenkomst aan de balie. Zij zullen u de weg wijzen. Dit staat nog in
de kinderschoenen dus er kunnen nog aanpassingen komen.
Via de wijkkrant, en de website www.laares.nl en Facebook zal ik u verder op de hoogte houden. Verder
kunt u mij ook altijd bereiken via de mail: ivonne.terpstra@politie.nl
Met vriendelijke groet,
IvonneTerpstra-de Roode
Wijkagent Laares, Lasonder/'tZeggelt,Boddenkamp

Politie | Oost-Nederland | afdeling Enschede centrum
T : 0900 - 8844
Vaste werkdagen : maandag en dinsdag

Voor al uw verbouw, Timmer- en Tegelwerken
Gespecialiseerd in Badkamers

Goudsbloemstraat 23 7531 DD Enschede
Tel: 053 – 435 91 56 GSM 06 - 23170400

Open Dag van Zorg en Welzijn
Zaterdag 21 maart 2015 Tijd: 13.00 –
16.00 uur
Locatie: Laaressingel 2-15
Graag laten wij u zien hoe de zorg werkt.
U bent welkom op onze locatie tussen 13.00 en 16.00 uur.
RIBW Groep Overijssel doet dat wat nodig is voor cliënten met een psychische beperking. Op het gebied
van wonen, werken en leren zijn we sterk in de praktische en positieve aanpak. Onze aanpak is gericht op
herstel, zelfredzaamheid en participatie van de cliënt en diens netwerk.
Wilt u meer weten over autisme? Tijdens de open dag organiseren wij een autisme belevingscircuit. We
nodigen u van harte uit om dit te komen proberen.

RIBW Groep Overijssel
Laaressingel 2-15
Enschede

Wonen doen we samen, energie besparen ook
Minder energie verbruiken, minder betalen
De woorden energiebesparing en duurzaamheid horen we steeds vaker. Niet zo gek ook, want fossiele
brandstoffen, zoals gas, olie en steenkool raken op. Dit terwijl wij mensen ongemerkt steeds meer energie
verbruiken met bijv. een tablet en andere apparaten in de woning. Gevolg is dat de kosten voor gas en
elektra jaarlijks toenemen en dus energierekeningen stijgen. En dat merkt u in uw portemonnee. Ons Huis
wil haar huurders helpen meer grip te krijgen op de energielasten.

Energieconsulent
Ons Huis heeft een energieconsulent aangenomen om samen energie te besparen. In een aantal projecten
gaat Astrid Camerik samen met energiecoaches, huurders leren bewuster met energie om te gaan. Want
uit ervaring blijkt dat door het ietsje aanpassen van gewoonten, de energierekening met zeker 10% kan
worden verlaagd.
Maar Ons Huis doet méér. Zo passen wij binnen bestaande huurwoningen energiebesparende maatregelen
toe voor een lagere energierekening; meer woon – en werkcomfort en een gezond binnenklimaat. Inmiddels is ook de nieuwbouw gestart van vijf energieneutrale huurwoningen volgens het 'passiefhuis-principe'
in de Tulpstraat, in De Laares. Dit zijn woningen die op jaarbasis per saldo energieneutraal zijn.
Om nóg verder te gaan met energiebesparing zoeken we naar enthousiaste wijkbewoners die opgeleid willen worden tot energiecoach. Samen is echt het sleutelwoord.

Energiecoaches gezocht
In maart 2015 start Ons Huis met het opleiden van de energiecoaches. Deze coaches geven huurders advies op maat op het gebied van energiebesparing in de woning. De opleiding is geheel gratis en deelnemers ontvangen een certificaat. Na de opleiding gaan de energiecoaches met Ons Huis op pad om zoveel
mogelijk huurders in de wijk te helpen bij het besparen van energie.
De spelregels





Heeft u interesse in het verlagen van uw eigen
energierekening, en die van een ander?
Vindt u het leuk om uw kennis over energie te
delen met uw buurtbewoners?
Bent in de maanden maart en april drie avonden
beschikbaar om opgeleid te worden?
Heb u een jaar lang gemiddeld 4 uren in de week
tijd voor keukentafelgesprekken bij onze huurders?

Interesse? Geef u dan op bij onze energieconsulent
en overleg met haar of dit iets voor u is! Astrid Camerik
is op maandag, dinsdag en donderdag bereikbaar via
053 48 48 966 of a.camerik@onshuis.com.
Kijk voor meer informatie op www.onshuis.com/energie.
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WOM Tulpstraat 22 Enschede

Gemeentelijk Contact Centrum
GCC
Gem.Enschede
Stadsdeelbeheer
Wijkbeheer Laurens Ottenschot
dr.Bentheimstraat 54
Projectmedewerker Stadsdeel Centrum
Marrianne van den Berg
St.Stedelijk Wonen
Hoek v Alphenstr/dr.Bentheimstr
Boekenbus
iedere woensdag hoek Floraparkstr/Laaressingel

436 87 78
481 76 00
481 81 81
481 76 00
481 58 50
481 74 22
434 35 65
18:00-20:00

Afvalwijzer 2014: 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
Huismeester De Woonplaats
Herman Notkamp
432 75 22
Leger des Heils. Leliestraat dienstdoende medewerker/ster (bij klachten of vragen) 480 77 20
Spoedeisende Hulp
Wijkagent
Ivonne Terpstra
Politie Algemeen
Meld Misdaad Anoniem
Millieupolitie
Controleur hondenoverlast
Red een dier

112
ivonne.terpstra.de.roode@twente.politie.nl
0900-88 44
0900-70 00
481 58 58
Jos Hassink
481 59 07
144

Kaatje en de zegels
Normaal gesproken fiets ik vanwege de school van dochterlief de andere kant op voor boodschappen. Na
het wegbrengen van plastic afval in de oranje container aan de Leliestraat, besloot ik deze keer door te
fietsen naar die andere winkel, aan de overkant van de singel.
Met het boodschappenlijstje in mijn broekzak, als houvast voor ik iets mocht vergeten, zocht ik alle spullen
bij elkaar. Ik liep naar de kassa, laadde de spullen op de band en wachtte geduldig af tot het mijn beurt
was om de spullen in te laden en af te rekenen.
Voor me stond een oudere dame. Ze spaarde zegeltjes en vertelde aan de kassière dat ze haar spaarkaart
bijna vol had. Na het afrekenen moest ze nog 3 zegeltjes. Ik was niet bekend met de actie, maar mijn aandacht werd getrokken door de trots van de oudere dame, dat het haar bijna gelukt was om de kaart vol te
krijgen.
De oudere dame laadde in, betaalde, ontving een zegeltje en toen was het mijn beurt. Onder het inladen
kwam er spontaan iets uit mijn mond; ‘Mevrouw, als u nou even wacht, dan krijgt u mijn zegeltjes’. Ik
laadde in, betaalde en kreeg… 3 zegeltjes. Precies genoeg voor de oudere dame om de kaart vol te krijgen.
De dame straalde van geluk. Buiten praatten we nog wat met elkaar, tussen de karren, naast ons de bus
die kwam en ging, mensen die de winkel in en uit gingen en ze vertelde me haar verhaal.
Dankbaarheid & een geluksmoment, ze straalde! Haar dochter zou gelijk het boodschappenpakket ophalen
en samen deelden ze dan het boodschappenpakket.
Drie zegeltjes waren nodig voor dit geluksmoment. Hoe vaak gooi ik zegeltjes weg?
Is er in onze wijk een verzamelpunt voor niet gebruikte zegeltjes?
Kaatje.

Oh ja, heeft er iemand nog kristalzegels over ?

Omdat 21 maart de lente begint en omdat op 29 maart de zomertijd ingaat, organiseren we een feestje in de Laares. Kom allemaal met een
lampion naar het Aldenkampplantsoen, om samen door de wijk te marcheren, achter de muziek aan!

Moestuin De Lelie.
Beste Bewoners,
3 maart is het zo ver dan gaat Huiskamp beginnen met het omspitten van de grond voor de moestuin aan
de Leliestraat. Zaterdag 7 maart tussen 8.00 en 8.30 uur gaan wij beginnen met de aanleg van de moestuin, wie het leuk vindt om ons te helpen kan zich opgeven op
het e-mail adres van wijkbudgetlaares@hotmail.com.of gewoon gezellig langs komen, alle hulp is welkom.
Indien u nog tuingereedschap of een kruiwagen over heeft hebben wij er wel
belang bij, dit kun je melden op bovengenoemd e-mail adres.
Wij zien uw reactie graag tegemoet,
Met vriendelijke groet,
Bram Spreij Leger des Heils
Irene Kolman RIBW
Gerrie Welcker
--------------------------------------------------------------------

Uitslag vorige fotopuzzel Tulpstraat 65 het Buurthuis

Esbjerg Wodka Literfles 13,99
Glenn Talloch Wiskey 0.7 fles 11,75 of Literfles 15,95
Sonnema Berenburg Literfles 11,45

Ook uw adres voor verhuren van
statafels, biertaps en glaswerk!

