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Doe mee en win een taart !
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Reekers
Tweewielers

Kapsalon Maureen
Laaressingel 195

VOOR U IN DE LAARES

Enschede

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.

NIEUWS VAN DE WIJK
door Wijkcommissie Laares

CONCEPT PLAN INRICHTING MINKMAATSTRAAT
WATEROVERLAST VOORNAAMSTE THEMA
4 april presenteerde de WOM en de gemeente de plannen voor de inrichting van de Minkmaatstraat. Een
aantal bewoners maakte van de gelegenheid gebruik om hiervan kennis te nemen.
Het beperken van de wateroverlast
had de meeste aandacht tijdens de bijeenkomst. In de nieuwe situatie zal het
rioolwater gescheiden worden opgevangen van het hemelwater. Helaas kan een
overstroming af en toe niet voorkomen
worden. Eén van de oplossingen wordt
gezocht in het aanleggen van een wadi
aan de Laaresstraat.
Ook het parkeren kwam aan de orde.
Zolang er geen meerderheid voor betaald
parkeren is zal het parkeren door bezoekers van de binnenstad een probleem blijven. In de nieuw ingerichte
Minkmaatstraat blijft het aantal parkeerplaatsen wel bijna gelijk aan het bestaande aantal.
Verkeer-remmende maatregelen bestaan uit het aanleggen van een aantal punaises. Drempels belemmeren de doorstroming van water en kunnen in de Minkmaatstraat niet gebruikt worden.
De plannen zijn in te zien tijdens de Huiskamer-in-de-Laares-uren in het buurthuis.

ALDENKAMPPLANTSOEN WORDT GOUDMIJN
In de voorlopige plannen voor het Aldenkampplantsoen, wordt de ingang van de dassenburcht (rioolbuizen) veranderd in een echte goudmijn. Voor de openbare vergadering van juni verwachten
we een stemming over een budget aanvraag.

BEELDKWALITEITSPLAN FASE V – PAPAVERCOMPLEX
De wijkcommissie heeft zich al gebogen over het beeldkwaliteitsplan van de nieuwe plannen voor
het papavercomplex. Het zag er allemaal goed uit! Binnenkort ligt het 6 weken ter inzage.
Was u ook al opgevallen dat een oude zwerfkei is teruggeplaatst in de Laares? Hij ligt onder de
moeraseiken. Jarenlang lag hij bij Stadsdeelbeheer in de opslag. Zij zijn verhuisd naar de brandweerkazerne en de kei is weer thuis in de Laares

BERICHT VAN DE WIJKCOMMISSIE VERGADERING
VAN DE WIJKAGENT Mark Elferink verving de wijkagent. Hij gaf aan dat er vanaf januari in totaal 90 incidenten zijn gemeld in de wijk. Het ging om 5 fietsdiefstallen, 1 gestolen bromfiets, 2 woninginbraken en
1 diefstal uit een auto. De andere meldingen waren over overlast, ruzie en graffiti. Opvallend was dat er de
afgelopen 4 weken weinig meldingen waren.
Motoragenten controleerden en deelden boetes rond de hoek Begoniastraat/Minkmaatstraat. Dit lijkt al
enig effect te hebben op het foutparkeren op dat stuk.
Verder is het fietsen over de stoep vanaf de Minkmaatstraat richting centrum besproken. Dit geeft veel
overlast bij de bewoners en winkeliers op dat stuk van de Oldenzaalsestraat. Komende tijd wordt hier extra
aandacht aan besteed. U bent gewaarschuwd!

VAN HET LEGER DES HEILS Samen eten is zeer succesvol. Er waren rond de 20 gasten in maart en
het was gezellig. Er worden nu plannen gemaakt voor het uitbreiden van de ruimte met een serre, zodat er
meer ruimte is voor het samen eten. Ook voor de huiskamer ochtenden en boekenkast is dan meer ruimte
beschikbaar.
Verder is de moestuin al weer op gestart, het kippenhok is klaar: het ligt er mooi bij.

GEZOCHT
Notulist voor de wijkcommissie!
Mail: wijkcommissielaares@gmail.com

BUDGET TOEGEKEND AAN HUISKAMER
Tijdens de openbare wijkcommissie vergadering is gestemd en is met 17 stemmen
voor en 3 onthoudingen het budget toegekend aan de huiskamer en het lezen in
de Laares.
We hopen in de eerste week van mei aan de inrichting te kunnen beginnen. Ook
zal er geregeld een kleine activiteit gekoppeld zijn aan de huiskamer. Wat en hoe
kunt u opzoeken in de wijkagenda. Deze maand gaan we schilderen.

WIJKAGENDA 2016
3 mei HUISKAMER IN DE LAARES
14.30 uur – 15.30 uur – Buurthuis Tulpstraat 63
Gastvrouw: Gerda Bruijnestijn Ook op 10, 17, 24 en 31 mei
10 mei SCHILDEREN in de HUISKAMER
Vanaf 14.30 uur schilderen met acrylverf op kleine doekjes.
Gratis voor kinderen, eigen bijdrage van 2.50 voor volwassenen
26 mei SAMEN ETEN in de LAARES
18.00 uur, Leliestraat 2, Leger des Heils en RIBW koken voor u!
Meldt u zich één week van te voren: bellen naar 053 – 4807720
of te mailen naar wijkcommissielaares@gmail.com - bijzondere dieetwensen graag even overleggen –
9 juni OPENBARE VERGADERING WIJKCOMMISSIE LAARES
20.00 uur Buurthuis Tulpstraat 63

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

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

Doe mee en Win een Taart !
Ken uw wijk, en raad deze Foto !
Herken de foto op de voorpagina en win een taart gemaakt door Slavica 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 telefoonnr.)
naar wijkkrantlaares@hotmail.com. of inleveren bij de in het krantje staande huisadressen
van de wijkcommissieleden (elders in deze wijkkrant )

De vorige Winnaar was: Sini Beun

Van Harte Gefeliciteerd !
De uitslag was : Begoniastraat.

Leven in de Laares
De Laares is een bijzondere wijk. Sinds het ontstaan van de wijk zijn er meerdere transformaties geweest:
van een gezellige arbeiderswijk naar een wijk die toch veel sociale problemen kent en nu een populaire wijk
om in te wonen. De Laares is geen typische wijk die je binnen het centrumgebied van een grote stad zou
verwachten. Het heeft misschien wel iets dorpachtigs over zich. Op straat is dat bijvoorbeeld te merken
doordat veel mensen elkaar groeten. Binnen de facebook-groep wordt veel informatie uitgewisseld en het
ledenaantal van de Nextdoor buurt-app groeit snel.
De bewoners, ondernemers, het Integraal Kindcentrum, Leger des Heils, RIBW etc., samen vormen we de
Laares. Dit nieuwe onderdeel is bedoeld om iedere keer iemand aan het woord te laten over zichzelf en zijn
of haar rol in de wijk.

In deze aftrap is het woord aan Renate Klokman en Jan Kuijper. Renate is directeur van de OBS La Res.
Jan is locatiedirecteur van De Robbedoes, dat bestaat uit het kinderdagverblijf, peuterspeelzaal Laares
en de buitenschoolse opvang. Samen vormen ze de drijvende kracht achter het Integraal Kindercentrum
(IKC).
IKC, wat houdt dat in?
Het IKC verzorgt opvang en onderwijs van kinderen van 0 tot 13. Opvang begint bij het kinderdagverblijf
(KDV). Peuters kunnen ook terecht in de peuterspeelzaal (PSZ). Als kinderen 4 jaar worden, dan mogen ze
naar de basisschool. Voor en na schooltijd is opvang mogelijk bij de buitenschoolse opvang (BSO).
Binnen het IKC komen kinderen steeds dezelfde mensen tegen. Zo zijn er pedagogisch medewerkers die
voor meerdere onderdelen werken. In de klas geven niet alleen leerkrachten les, maar ook pedagogisch
onderwijskundig medewerkers. Zij zijn ook aanwezig tijdens de voorschoolse en naschoolse opvang.
Leerkrachten van groep 1/2 kijken mee in de peutergroepen van de opvang en omgekeerd. Tot slot kunnen
medewerkers van het KDV bijspringen bij ziekte en andere uitval van de leerkrachten. Jan praat met
gepaste trots over die gedrevenheid en flexibiliteit van zijn medewerkers!
Op het plein tussen school en KDV spelen peuters en kleuters door elkaar heen. Op deze manier raken ze
alvast vertrouwd met de gezichten van school en kunnen ze nog even weer knuffelen met die pedagogisch
medewerker van het KDV en PSZ.
Dit alles draagt bij aan de kwaliteit onderwijs en opvang. Boven al biedt het de kinderen een vertrouwde
en veilige omgeving om zich in te ontwikkelen.

Ontwikkeling van het IKC
Het schooljaar 2013-2014 ging het huidige IKC echt van start met veel nieuwe gezichten. Voor de klas staan
zowel leerkrachten als pedagogisch onderwijskundig medewerkers. Ook Renate was één van die nieuwe
gezichten. De werkwijze vraagt om een zekere flexibiliteit van de medewerkers. Het huidige team heeft
daar dan ook bewust voor gekozen.
Jaren geleden begon de ontwikkeling van brede scholen; de samenwerking tussen onderwijs en opvang.
Ook vanuit de La Res werden daarover ideeën uitgewerkt. Doordat de school en de kinderopvang naast
elkaar zitten, zijn er altijd al nauwe contacten geweest. Bij het uitwerken van de ideeën is daarom besloten
om voor een integraal kindcentrum te gaan, met als ultieme doelstelling één organisatie.
Dat laatste is voorlopig nog niet mogelijk, omdat onderwijs en opvang totaal verschillend zijn
georganiseerd. Voor veel initiatieven op andere locaties in Nederland reden om dit op een laag pitje te
zetten. De La Res-Robbedoes niet! Er werd besloten om een stuurgroep in te stellen. Ambities zijn op
papier gezet. Daar kwamen de plannen bij voor de flexibele onderwijstijden. De La Res mocht meedraaien
in een landelijk proefproject met verlofdagen buiten de reguliere schoolvakanties. Deze pilot loopt in ieder
geval nog tot 2018.

Zoals het meestal met plannen gaat, moeten ze in de praktijk worden bijgesteld. De gewenste 1-loket
functie en gezamenlijke administratie konden niet worden gerealiseerd. Ook was ingeschat dat het
volledige badhuis nodig zou zijn. Helaas gooide de terugloop in de kinderopvang daar roet in het eten.
Binnen KDV De Robbedoes waren de gevolgen dermate groot dat de locatie werd samengevoegd met De
Krielhoek.
Een heftige periode voor alle betrokkenen. Maar in erg korte tijd is het Jan gelukt om van beide hechte
teams één enthousiast team te maken. Het spreekt voor zich dat de gedrevenheid en betrokkenheid van
de medewerkers daarbij van essentieel belang zijn geweest. Ondertussen groeit gelukkig ook nog het
aantal kinderen dat opgevangen wordt.
Trots vertelt Renate dat ze ondanks bijstellingen en tegenslagen al veel hebben bereikt. Landelijk is het IKC
La Res-Robbedoes voorloper en 20 april 2016 kwamen professionals uit heel Nederland naar onze wijk
voor een congres over het IKC.
Sport
Waar Renate ook razend enthousiast over is, is het vele sporten dat ze de kinderen kunnen schoolkinderen
extra sporten. Hiervoor is een samenwerking met Vitale Sportvereniging Vosta. Daar komt op
donderdagmiddag de sportinstuif vanuit de gemeente bij. Die is toegankelijk voor alle kinderen.
Dan is het ook nog gelukt om subsidie te krijgen voor een extra gymles van een vakleerkracht. Die subsidie
is voor vier jaar toegezegd en dat geeft de mogelijkheid om komende jaren structureel de
basisschoolleerlingen én de peuters een (extra) gymles aan te bieden. Niet alleen verbetert de conditie van
de kinderen, maar ook het concentratievermogen.
Voor sporttalentjes in de dop maakt het concept van de flexibele onderwijstijden het mogelijk om extra te
sporten onder schooltijd. Vanuit deze hoek is daardoor ook interesse voor de La Res.
Ze zijn net begonnen, maar de vakleerkracht ziet nu al verschil vergeleken met kinderen van andere
scholen. Ook in de klas is het goed te merken dat de kinderen zich beter kunnen concentreren en hun
conditie verbetert.
IKC in de Laares
Het IKC is ambitieus en het concept van flexibele onderwijstijden spreekt veel mensen van buiten de wijk
aan. Toch komt 85% van de kinderen op school gewoon uit de wijk zelf. De nieuwbouw en daarmee nieuwe
bewoners in de wijk zorgen ook voor nieuwe aanwas op school. De afgelopen jaren is het aantal leerlingen
fors toegenomen. 2016-2017 wordt een stabilisatiejaar en daarna kan wat Renate betreft de groei verder
doorzetten.
Het IKC is betrokken bij de ontwikkeling van de kinderen en daarmee is betrokkenheid bij hun
leefomgeving vanzelfsprekend. De La Res-Robbedoes wil onderdeel uitmaken van de samenleving in de
wijk. Gelukkig zijn de lijnen met de wijkcommissie kort. Dat spreekt haast voor zich, doordat de
wijkcommissie ook in het gebouw zit. Jan en Renate zijn erg te spreken over deze prettige contacten.
Als vanuit de wijkcommissie activiteiten worden ondernomen, wil het IKC daar graag aan bijdragen. In de
klas knutselen kinderen bijvoorbeeld een lampion voor de optocht. Er zijn contacten om tijdens de
vakanties met de BSO-kinderen in de moestuin aan de slag te gaan. De kerstboom in de wijk wordt versiert
met kunstwerken en kerstwensen van de kinderen. Erg leuk is het dan dat de kinderen bij de Tiggelhof wat
te drinken aangeboden krijgen.
Binnenkort mogen we in deze wijkkrant ook een bijdrage vanuit de school verwachten!
Dorine Wensink

EVEN VOORSTELLEN:
Mijn naam is Gerda Bruijnesteijn en ik ben in april 64 geworden. Ik woon sinds juni 2015 in de Laares. Hiervoor heb ik 12
jaar in de Helmerhoek gewoond. Ik ben een echte tukker, geboren in op de Velve Lindenhof, maar ik heb al in heel wat
wijken van Enschede gewoond.
Ik heb drie kinderen, drie zoons van 46, 41 en 34. Ik woon nu
samen met mijn 3 kleinkinderen van 16,15 en 13 aan de Tulpstraat. Verder heb ik een heel lieve hond, een Berner Sennen,
ons probleem kindje, dat altijd last van haar oren heeft en niet
geborsteld wil en niet in bad wil.
Ik ben begonnen met de huiskamer omdat ik meer betrokken
wil raken bij de buurt en omdat ik het gezellig vind. Ik hoop
dan ook u allen een keer te ontmoeten bij een kop koffie of
een kop thee. Tot dinsdagmiddag, half drie!

------------------------------------------------------------------------------------OPROEP VOOR EEN VOORRIJDER VOOR DE TANDEM
Maria Hengelman stuurde de volgende mail. Als u geïnteresseerd bent kunt u haar mailen op:
mhengelman@xs4all.nl.
Jarenlang hebben we een voorrijder van stichting informele zorg gehad.
Hij wil nu gaan stoppen, het is een man op leeftijd. Aangezien ik de hele
week werk en eigenlijk ’s avonds dan ook niet meer zo veel zin heb om
te fietsen, zoeken we iemand die het liefst vrijdag ‘s middags kan of in het weekeinde. Aangezien
het heel moeilijk is aan vrijwilligers te komen, probeer ik het maar hier in de wijk.
Omdat wij jarenlang een heel goede fietser hadden, ben ik misschien eigenlijk wel verwend en
stel een paar eisen: diegene moet een goede fietser zijn, hij of zij moet er namelijk wel rekening
mee houden dat er achterop iemand zit die niet kan zien, dus hij of zij moet b.v. met bochten rekening houden en diegene moet wel wat mooie en vooral rustige routes kennen; ik fiets namelijk
niet graag in de drukte. Het mogen ook best wel lange routes zijn, ik fiets weleens goed 27 km.
Maria Hengelman-Schlag

IN MEMORIAM:
Met passie, liefde en vol energie ging jij door het leven.
Zorgzaam, opgewekt en moedig tot op het einde gebleven.
Verdrietig, maar vol trots en bewondering delen wij u mede dat is overleden

Joke Kuipers – Bezoen.
Echtgenote van Wim Kuipers en ook medewerkster van onze Wijkkrant Laares.
Dankbaar voor haar leven, verdrietig over haar afscheid.
Wim, kinderen, kleinkinderen en familie veel sterkte toegewenst.

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:
Henk Hunink
Begoniastraat 180-36
0624318298
Secretariaat:
Angelie Braakman
Laaressingel 72A
wijkcommissielaares@gmail.com
Penningmeester:
Hans v. Zuilekom
Begoniastraat 180-6
 430 67 73
h.v.zuilekom@home.nl
Leden:
Bea Ringelink, en C. v.d.Ven
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
info@delaares.nl
www.delaares.nl

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 Tessa Bekkenutte
Politie Algemeen
Meld Misdaad Anoniem
Millieupolitie
Controleur hondenoverlast
Red een dier

Jos Hassink

112
tessa.bekkenutte @politie.nl
0900-88 44
0900-70 00
481 58 58
481 59 07
144

Kaatje denkt en gedenkt
Kaatje kent vrijheid. Vrijheid van meningsuiting, van geloof, van beweging, van geaardheid en van
denken. Vrijheid die voor mij grenzen opent, mijn creativiteit ontwikkelt, nieuwe gedachten laat
zien en mij de verschillen leert kennen. Nog niet eens een speldenpunt vormt onze wijk, als ik de
wereldbol voor me zie. Zoom ik in op de speldenpunt dan zie ik meer, ik ontdek vormen en lijnen,
die straten en huizen weergeven. Zoom ik nog verder in, dan herken ik mijn huis, mijn tuin, mijn
oprit. En plots sta ik zelf op die speldenpunt op de wereldbol. Ik beweeg me tussen de mensen,
zie spelende kinderen en geniet van de geluiden van de koolmeesjes in de tuin. Ik ben vrij!
Hoe vrij is mijn denken? Hoe vrij is mijn geloof? Hoe vrij is mijn beweging? Hoe vrij is mijn gedachte over geaardheid? Hoe vrij is mijn mening?
Het is maandagochtend, de zon schijnt, ik neem de tijd om na te denken over vrijheid in aanloop
naar Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Ik zoom in gedachten uit en overzie de wereldbol. Ik
denk aan de brief die Wubbo Ockels ons naliet, ik zou het bijna vergeten, wat ik ook mezelf toen
beloofde: Laten we 'het menselijke tijdperk' begroeten. Laten we stoppen met de vernietiging van
de aarde, van de mensheid; van ons. Laat het voor iedereen duidelijk zijn: we moeten een nieuwe
houding vinden, een nieuwe cultuur, een nieuwe instelling, een nieuwe eenheid van de mensheid,
voor ons voortbestaan (Wubbo Ockels, mei 2014).
Ik kies voor vrijheid, eenheid én verantwoordelijkheid. Jij ook?
Kaatje
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alzheimer Café 3 mei 2016
Op dinsdag 3 mei a.s. wordt er door de werkgroep Alzheimer Café Enschede weer een bijeenkomst georganiseerd.
Het thema van deze bijeenkomst is: Praktische mantelzorgondersteuning
Sprekers: Anilla Boersma en Yvonne Barelds, wijkcoaches gemeente Enschede
Omdat de mantelzorgondersteuning sinds januari 2016 vanuit de gemeente wordt georganiseerd zullen ze eerst in het kort aandacht besteden aan het functioneren van de wijkteams
en vervolgens komt het onderwerp mantelzorg aan de orde.
Met de volgende aandachtspunten:
Hoe kun je ondersteuning krijgen?
Wat kunnen ze betekenen?/ Wat kan de gemeente bieden?
Zoals gebruikelijk in het Alzheimer Café is er voor bezoekers volop gelegenheid om, naast het stellen van
vragen, contacten te leggen met lotgenoten.
Deelname aan het Alzheimer Café is gratis.

De koffie en thee staan klaar!
Alzheimer Café: Wijkcentrum de Roef
Pastoor Geertmanstraat 17, Enschede
Datum en tijd:
Dinsdag 3 mei 2016
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.

Boomsma Graanjenever nu € 11.45
Teachers Whisky nu € 13.95
The Ardmore Legacy Malt Whisky van € 41.95 nu € 31.95 !
Chateau La Grave rosé per fles € 4.55 en 3 flessen voor € 10.99 !

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

