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Jaargang 41. December 2017
uitgegeven door de stichting Wijkcommissie de Laares
Email: wijkkrantlaares@hotmail.com

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

In dit nummer: Nieuws v.d. Wijk – Wijkagenda – Kaatje - Wijkinfo – LaaresKidds - en meer….
Inleveren kopij 17 December

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.

Kaatje overdenkt 2017
En dan nog dit ...
Als je in mensen geloofd hebt die het af lieten weten:
ga dan toch door te geloven.
Als je op een wonder gehoopt hebt dat niet is gebeurd:
ga dan toch door en blijf hopen.
Als je een spoor van liefde wilde nalaten dat werd vertrapt:
ga dan verder met liefde.
Als je gedroomd hebt en daarna ontwaakt: droom verder
tot aan de morgen!
Bron: de Talmoed
Kaatje wenst u mooie feestdagen en alle goeds voor 2018 !
-----------------------------------------------------------------------

Midwinterhoornblazen in het Ledeboerpark
Ook deze winter klinkt de Twentse midwinterhoorn bij de waterput van bezoekerscentrum Het Lammerinkswönner, van 14.00 tot 15.00 uur, in het Ledeboerpark. Dit vindt plaats op de volgende zondagen: - 3, 10, 17, 24 en 31 december
Op 3 december en 10, 17 en 24 december is het bezoekerscentrum van 12.00 uur tot 16.00 uur geopend. Op eerste Kerstdag en nieuwjaarsdag is het bezoekerscentrum gesloten. Op oudejaarsdag is
het bezoekerscentrum gesloten, maar wordt er wel geblazen.Cultureel erfgoed
Sinds enkele jaren is het midwinterhoornblazen als Oost-Nederlandse traditie opgenomen in de lijst van
nationaal cultureel erfgoed. Deze erkenning is belangrijk, want daarmee blijft de traditie, die van ouder op
kind wordt doorgegeven, bewaard.
Ideale plek
Volgens een oude traditie mag er geblazen worden in de periode vanaf de eerste Adventszondag tot aan
Driekoningen. Op de hoge es bij bezoekerscentrum Het Lammerinkswönner, een sfeervol Twents los hoes
uit 1775, klinkt het geluid van de midwinterhoorns ver door. Daarom is dit een ideale plek voor de Enschedese midwinterhoornblazers.
Aankondigen kerstfeest
Over de oorsprong van het midwinterhoornblazen bestaan meerdere verhalen. In de Germaanse tijd werd
er rond de kortste dag, 21 december, op hoorns geblazen om de duisternis te verjagen en het licht op te
roepen. Ook werden de hoorns gebruikt als communicatiemiddel om elkaar te berichten. Zoals zovele tradities is het midwinterhoornblazen gekerstend. Nu speelt men om het kerstfeest aan te kondigen. Over de
hele wereld wordt door volkeren op grote hoorns geblazen. Op www.enschedesemidwinterhoornblazers.nl
van de Stichting Midwinterhoornblazen Twente staat alle informatie over midwinterhoorns en blaasdemonstraties.

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 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 winnaar bekend gemaakt. (d.m.v.
loting)
Stuur de oplossing in (straat op de foto , 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:

Kennelijk was de foto te moeilijk?
In elk geval geen inzenders

De uitslag was : de Moeras eik aan de oude Papaverstraat/hoek Leliestraat

Jammer volgende keer beter.

Het spookt in De Laares!
Op 31 oktober was het weer zover: Halloween. In de Achterhoek mogen kinderen op 1 januari ‘s morgens ‘nieuwjaarwinnen’, de deuren langs voor snoep. Op veel plaatsen door heel Nederland is SintMaarten een reden om lekker ongezond te doen. Enschede kent wat dat betreft geen echte traditie.
Incidenteel ging de deurbel nog wel eens tijdens Halloween of Sint Maarten. Maar er was zeker geen
grote toeloop; tot vorig jaar....
Het begon met een oproep in de facebook-groep van De Laares. Er volgde wat discussie over de datum
en het tijdstip. De uitkomst was dat een eerste echte ‘Trick-or-treat’avond gehouden zou worden. Deelnemende huishoudens maakten dit
kenbaar met verlichting en versiering.
Met succes! Een fantastische beleving voor de kinderen, waar nog lang
over werd gesproken.
Oktober dit jaar volgde dezelfde oproep - dank je Bhani – en al snel was er consensus over datum en
tijd: 31 oktober, tussen half zeven en half acht, zodat de meeste kinderen mee kunnen doen.
Half 7 ging het spul de straat op. Verkleed als spook, horrorclown, bloederig bruidje, maar ook als superheld, prinses en nog veel meer. Wat waren er veel kinderen op straat en wat was het leuk!
Op veel adressen brandde licht en mocht worden aangebeld. Diverse wijkbewoners hadden hun huis
omgetoverd tot spookhuis.
Heerlijk, dat lachende gegil zodra een deur opengaat en een enge verrassing achter de deur staat. De
beloning: ze mogen grabbelen naar snoep. Voor de één een eenvoudige keuze. Soms duurt het wat langer. Bijvoorbeeld als je te maken hebt met twee drie-jarige ‘Captains America’ die uitgebreid overlegden welk snoepje ze beiden gingen kiezen.
Om half 8 was het toch echt afgelopen. Tijd om met een tas gevuld met snoep terug naar huis te keren. Eenmaal thuis bleek dat die toch best volle mand met snoep helemaal leeg was gegaan. Wat een
mooi resultaat dat zoveel kinderen de wijk in zijn getrokken!
Een mooie traditie lijkt te zijn geboren. Volgend jaar weer een wat grotere voorraad inslaan....
Dorine Wensink.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BERICHT VAN DE
Mantelzorgwaardering
De gemeente Enschede heeft besloten ook dit jaar weer een mantelzorgwaardering uit te keren aan
de mantelzorgers in Enschede.
Product kiezen of uitbetalen
Een mantelzorger ontvangt een waardering van € 50,-- per jaar. Voor de waardering in 2016 konden
mantelzorgers alleen kiezen uit producten van de online mantelzorgwinkel. Dat kan voor 2017 nog
steeds. Dit jaar is het ook mogelijk om de mantelzorgwaardering te laten uitbetalen. Dit kan ook via
de online mantelzorgwinkel.
Ben ik een mantelzorger?
U bent mantelzorger indien u minimaal 3 maanden per jaar, minimaal 8 uur per week iemand ondersteunt. U woont in Enschede of u verleent mantelzorg aan een inwoner van Enschede. Twijfelt u of u
in aanmerking komt? Meldt u zich dan aan, wij beoordelen uw aanvraag en nemen eventueel contact
met u op indien wij nog vragen hebben.
Hoe kan ik mij aanmelden?
U kunt zich heel eenvoudig aanmelden: https://mantelzorgwaardering053.nl/mantelzorger/aanmelden.
Dat kan tot 31 december 2017.
Ervaart u problemen met het aanmelden?
De helpdesk van Mantelzorgwaardering053 staat graag voor u klaar. Zij kunnen u direct helpen. Ga
naar de website voor meer contactmogelijkheden.

Met dank aan de Wijkfilmer Daniel.

Het afgelopen zomerfestival is mede door muziek en een zanger opgevrolijkt.
Lees hieronder de ervaringen van Michel en Ruud en Peter
Hallo, ik ben Michel oude Avenhuis,
Aan mij was gevraagd afgelopen juli tijdens het wijkfeest van
de Laares te komen zingen. Ik heb er erg van genoten, er was een enthousiast publiek, en dat maakt het voor mij, als zanger natuurlijk super. Het weer zat mee, zonnetje scheen volop. De organisatie van de
dag was goed geregeld drankje/hapje. Tijdens de pauzes/spelletjes
voor de kinderen, die volgens mij wel een leuke dag hebben gehad,
werd er goede muziek gedraaid door Rudie. Ik heb een aantal leuke
opnames die tijdens de dag gemaakt zijn, voorbij zien komen, die verzorgd waren door de cameraman.
We hebben kunnen luisteren naar een talent uit de eigen wijk, die ook een liedje wou zingen, dus ik
denk dat het een geslaagde dag was.
Ik wil de wijkcommissie bedanken voor de gelegenheid dat ik heb mogen optreden, en natuurlijk het
aanwezige publiek voor hun enthousiasme.
Ik hoop natuurlijk volgend jaar weer van de partij te mogen zijn.
Voor degene die geïnteresseerd zijn, ik heb een website, waarop je informatie kunt vinden over mij. Voor filmpjes van mij kun je op YouTube
kijken, en anders Facebook natuurlijk.
http://micheloudeavenhuis.nl/
Hallo ik ben Ruud kemerink
Ik ben heel hartelijk ontvangen door het bestuur en vrijwilligersen trof een hechte gemeenschap
aan.Jong en oud was enthousiast en hebben me geholpen.
Ik kreeg heel veel verzoekjes en dat gaf een mooi palet van verschillende muzieksoorten.
Van kinderliedjes tot schlagers en van rock en roll tot top 40 muziek.
En daarbij was er een goede wisselwerking de zanger Michel en presentator Peter.
Hallo ik ben Peter Kopp
Ik had dit jaar spontaan de organisatie op me genomen van het zomerfestival en voelde me blij
vereerd dat ik Michel en Ruud heb weten te strikken voor hun deelname.
Ik ben blij met alle complimenten na de tijd en heb de ambitie om het ook in 2018 te kunnen doen.
Dit misschien gezamenlijk met een braderie,maar wie weet.
Ik wil het bestuur van de Wijkcommissie de Laares bedanken voor het vertrouwen,en Michel en Ruud
bedanken voor hun deelname.
Samen hebben we er een geslaagd feest van gemaakt.
Alleen samen met jullie medewerking en meedenken kunnen we ook 2018 een geslaagd zomerfeest
organiseren!!!!
We hebben jullie wensen en ideen nodig….
Op naar de zomerfestival 2018.

Groeten en hopelijk tot volgend jaar

DE WIJKKRANT
IS EEN UITGAVE VAN STICHTING

WIJKCOMMISSIE LAARES

WIJKCOMMISSIE
VOORZITTER:
SECRETARIS:
PENNINGMEESTER:
LEDEN:
ADRES HUISKAMER
VERGADERDATA

Michel Mensink
wcielaaresvz@gmail.com
Angelie Braakman
wijkcommissielaares@gmail.com
Hans v. Zuilekom
Tel: 430 67 73
h.v.zuilekom@home.nl
Bea Ringelink - Marco Kollen - Natasja Verschoor- Brandon Verpoorte
Tulpstraat 63 (voorheen buurthuis, ingang via school de La Res)
Iedere 2e donderdag in februari, april, juni, oktober en december om 20.00 uur

WIJKKRANT
REDACTIE
REDACTIEADRES:
COPY INLEVEREN:
VERSCHIJNT:

Louis Ringelink
Tel: 433 15 19
Leliestraat 62
Zie voorzijde krantje
Maandelijks m.u.v. juli en augustus

wijkkrantlaares@hotmail.com

WIJK-INFO
WEBSITE:
WEBMASTER:
WIJKBUDGET:
WijkOntwikkelingsMaatschappij

Marja Mulder
Tulpstraat 22

www.laares.nl
info@laares.nl
wijkbudgetlaares@hotmail.com
info@delaares.nl / www.delaares.nl

GEMEENTE INFO
G.C.C. Gemeentelijk Contact Centrum
GEMEENTE ENSCHEDE:
STADSDEELBEHEER:
Hengelosestr 77
WIJKBEHEERDER:
Laurens Ottenschot
AFVALWIJZER
http://www.twentemilieu.nl

481 76 00
481 81 81
481 58 50
l.ottenschot@enschede.nl
0900-8520111

WONING CORPORATIES
DOMIJN
DE WOONPLAATS
ONS HUIS

0900 – 335 0 335 (€0,07/min)
0900 – 9678
(€0,10/min)
484 89 00

www.domijn.nl
www.de-woonplaats.nl
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.

Nog niet op Vakantie geweest?
Vertel mij uw reiswensen,
tijdens een persoonlijke afspraak, per telefoon of
via een emailbericht. Via onze reserveringssystemen zoek & boek ik uw reis van begin tot eind,
voor elk budget en alle bestemmingen wereldwijd.
Een heerlijke reis wacht op u!

erzsi@yourtravel.nl

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!

