
 

 
 

             

 
  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                
    

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WIJKKRANT de LAARES 
Jaargang 44. Juni 2020 

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 –  Wijkinfo –  en meer….  
Inleveren kopij 16 Augustus 

Tegoedbon voor het boekje. 

Zo is de Laares geworden.  



 
 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

  

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 

 

http://www.arnoldschouwink.nl/


 

 

WOORD VAN DE VOORZITTER en NIEUWS UIT DE WIJK 
De afgelopen maanden hebben ons allemaal in de greep gehouden van de COVID19 crisis. Een 

tijd die helaas nog niet voorbij is en waarin we allemaal moeten wennen aan het ‘nieuwe’ normaal.  

 

MOOIE INITIATIEVEN 

De activiteiten vanuit de Wijkcommissie en de huiskamer zijn hierdoor ook komen te vervallen. 

Gelukkig heeft dit de creativiteit van een aantal wijkbewoners niet beïnvloedt. Zij hebben een 

zeer geslaagde berenjacht en letterjacht georganiseerd waar veel kinderen en ouders aan heb-

ben meegedaan. Wat was het een mooi gezicht al die beren en tekeningen achter de ramen. Ik 

wil dan ook de initiatiefnemers en iedereen die deze jachten mede hebben mogelijk gemaakt 

heel erg bedanken. 

   

MOESTUIN WEER OPEN 

Ook de moestuin is weer open en veel kinderen zijn daar alweer geweest en hebben nu bijvoor-

beeld tomatenplantjes en paprikastekjes in de tuin staan. Ook het uitdelen van zonnebloempit-

ten was een groot succes. Waarschijnlijk ben ik vast nog wel initiatieven vergeten maar deze 

voorbeelden tonen aan dat we een actieve en creatieve wijk en bewoners hebben.  

Vaak zijn het wel dezelfde mensen die deze activiteiten mogelijk maken en hier gaat best veel 

tijd in zitten. Ik wil dan ook een oproep aan een ieder doen.  Heb je tijd om als vrijwilliger te 

helpen bij het bedenken en organiseren van activiteiten geef je dan op bij de Wijkcommissie. 

We kunnen jullie hulp goed gebruiken nu er weer meer mogelijk is.  Vele handen maken licht 

werk. 

 

PENNINGMEESTER (EN IEMAND VOOR DE WIJKKRANT) GEZOCHT 

Daarnaast zijn we op zoek naar een nieuwe penningmeester voor bestuur van de Wijkcommissie. 

Hans en (Louis) gaan aan het einde van dit jaar de Wijkcommissie verlaten , het op tijd kunnen 

overdragen van hun werkzaamheden en kennis zou mooi zijn. Heb je tijd en zin laat dan snel van 

je horen. 
  

ZO IS DE LAARES GEWORDEN, HET 3e BOEK OVER DE LAARES! 

Een mooie bijzonderheid om te melden is dat het boek ‘Zo is de Laares geworden’ klaar is. Ik wil, 

zonder iemand te kort te doen, Astrid, Ineke en Jeanet heel erg bedanken voor de vele tijd die 

ze in het samenstellen van dit mooie boek hebben gestoken. 

  

Voor iedere wijkbewoner is een gratis exemplaar beschikbaar. Wij 

laten nog weten hoe en wanneer het boek verstrekt gaat worden. 
 

Als Wijkcommissie zijn we aan het nadenken over het anders vormgeven van de openbare verga-

deringen. We zijn onder andere aan het nadenken over het organiseren van thema-avonden. 

Wanneer er vanuit de wijk behoefte is aan een bepaald thema horen wij dit graag want uiteinde-

lijk zijn wij er voor de wijk.  

 

 

  



 

 

Langzaam starten ook de overleggen met onder andere de gemeente en de WOM  

weer op. Via de wijkkrant en sociale media houden we jullie op de hoogte van de laatste stand  

van zaken. Zijn er vragen of opmerkingen ten aanzien van ontwikkelingen in onze wijk laat het 

ons dan weten. Wij brengen deze dan namens jullie onder de aandacht van de betrokken instan-

ties.  

 

De zomervakantie komt langzaam dichterbij en ik wil iedereen dan ook namens de Wijkcommis-

sie alvast een hele fijne vakantie wensen. 

Samen maken we de wijk! 

 

NIEUWS VAN DE WIJKBUDGETTEN 
In deze vreemde tijden  zou je bijna vergeten dat we ook nog wijkbudget tot onze beschikking 

hebben. Voor de Laares is er jaarlijks ruim 10.000 euro beschikbaar voor mooie initiatieven. 

VASTE UITGAVEN 

Een vast deel van dit budget wordt uitgegeven aan onder andere de huur van de huiskamer en al 

haar activiteiten, zoals de instuif op donderdagmiddag, maar ook het schilderen op de dinsdag 

middag elke 2 weken. We hopen dat we na de zomervakantie weer normaal kunnen starten (met 

natuurlijk de 1,5 m regels). 

Een deel van de huur wordt overigens terugverdiend door de huiskamer te verhuren aan Alifa 

voor hun ontmoetingsgroep, de logopedie op woensdag overdag en ’s avonds aan een koor.  

Jaarlijks terugkerende uitgaven zijn ook de bijdragen voor wijkfeesten in de wijk en het onder-

houden van de moestuin. 

 

WAT DOEN WE MET DE REST VAN HET BUDGET? 

Daarvoor zoeken we jaarlijks projecten. Je kunt ze overal zien in de wijk: de beschilderde kas-

ten bijvoorbeeld en het hondenuitlaatveld (nu aan de Molenstraat),  één van de bomen, de pic-

nictafel en de speelpaal op het buurtplein, maar ook de moestuin is gerealiseerd met wijkbudget.  

De afgelopen 2 jaar is een deel van het wijkbudget gebruikt om het boek voor de Laares te la-

ten drukken. Daardoor is het ook mogelijk om het boek GRATIS uit te delen komend jaar. 

Voor 2020 is er nog geen duidelijke bestemming voor het resterende bedrag. Het zou jammer 

zijn als we het geld niet konden besteden aan een mooi project of idee voor de wijk. 

Hierbij willen we graag iedereen uitnodigen om mee te denken over deze besteding. Hieronder 

een aantal voorstellen om de gedachten te prikkelen: 

 

- De bomen aan de Lasondersingel hebben het moeilijk en werden met kappen bedreigd. Ook 

onze bomen aan de Laaressingel zijn niet allemaal in even goede conditie. We zouden ons 

wijkbudget kunnen investeren in (een aantal) bomen op de Laaressingel. 

- Langs de Schouwinkstraat (als je oversteekt bij het tankstation) zijn  de bomen vervangen 

door (minder ruimte innemende) palen met daaraan blauweregen-klimplanten. Welke straat in 

de Laares kan nog wel wat groen gebruiken?  

- De geveltuintjes in de Laares zijn opgestart door de gemeente. Welke straat heeft een ei-

gen groen initiatief, waarbij wijkbudget gebruikt kan worden? 

-  

 



 

 

 

Heb je zelf een goed idee? Aan het besteden van het wijkbudget zijn wel een aantal voorwaar-

den verbonden. Deze zijn te vinden op www.laares.nl onder wijkbudget. Je vindt daar ook een 

aanvraag formulier, dat je kunt downladen. Eén van de voorwaarden is dat bewoners zelf de 

schouders er onder zetten. Alleen een goed idee is niet genoeg, je moet er ook zelf tegenaan. In 

deze corona tijd voor sommigen misschien een goede tijdsinvestering?  

Ingezonden ideeën worden beoordeeld door de werkgroep Wijkbudget. Deze bestaat uit Wa-

lijne Schoemaker, Jeanet Mourik, Hans van Zuilekom en Angelie Braakman.  Aanvragen boven de 

1000 euro worden door de wijkbewoners beoordeeld in een openbare vergadering van de Wijk-

commissie. 

Wij wachten op jullie ideeën, want geld dat we niet besteden mogen we niet meenemen naar vol-

gend jaar. Weg is weg! 

Werkgroep Wijkbudget Laares. 

 
 

 

 

 

Alle Activiteiten geannu-
leerd i.v.m. COVID 19 tot 

1 juni 2020 

  
 

 

 

Voor al uw verbouw, Timmer- en Tegelwerken 

Gespecialiseerd in Badkamers 

 

 
 

Goudsbloemstraat 23      7531 DD Enschede 

Tel: 053 – 435 91 56     GSM  06 - 23170400 

 

http://www.laares.nl/


 

De Wijkcommissie Laares  

Voorzitter:      Martijn Pauw        voorzitter@laares.nl                                  

Secretariaat:   Marleen Kelder     wijkcommisielaares@gmail.com  

Penningmeester: Hans v. Zuilekom  Begoniastraat 180-6   053- 430 67 73 h.v.zuilekom@home.nl 

Commissie Verkeer en Veiligheid: Brandon.D.Verpoorte 0682087452. 

Leden:   Marco Kollen , Angelie Braakman 

 

Website wijkcommissie Laares:               www.laares.nl 

Webmaster: Marja Mulder                       info@laares.nl   

Wijkbudget Laares: Angelie Braakman   wijkbudgetlaares@hot-

mail.com 
 

Redactie 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    
 

Wijk Ontwikkelings Maatschappij        WOM            Tulpstraat 22 Enschede             436 87 78 

Wijkinfo WOM Laares  info@delaares.nl .  www.delaares.nl 

 

Gemeentelijk Contact Centrum   GCC  voor klachten v.w.b lantarenpalen losse tegels          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                                                www.onshuis.com                                                053 - 484 89 00 

Domijn (tel € 0,007/min.)                             www.domijn.nl                                                 0900 - 335 03 35 

De Woonplaats (tel €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 

verkeerenveiligheiddelaares@outlook.com    Brandon D Verpoorte                               0682087452 

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 
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Kaatje hoorde een gedicht 

 

Het was op een zondag dat de acteur dit gedicht voorlas tijdens een gesprek over 

overleven na corona*.  

 

Wat het is 

 

Het is onzin 

Zegt het verstand 

Het is wat het is 

Zegt de liefde 

 

Het is ongeluk 

Zegt de berekening 

Het is alleen maar verdriet 

Zegt de angst 

Het is uitzichtloos 

Zegt het inzicht 

Het is wat het is 

Zegt de liefde 

 

Het is belachelijk 

Zegt de trots 

Het is lichtzinnigheid 

Zegt de voorzichtigheid 

Het is onmogelijk  

Zegt de ervaring 

Het is wat het is 

Zegt de liefde 

 

Erich Fried 

 

We zullen nog een tijdlang niet weten hoe het met ons zal gaan na de corona-tijd, 

maar dat wat blijft is de liefde. En dat is het! 

 

Kaatje 

 
*uitzending Brainwash Special ‘Overleven Na Corona’ op 3 mei jl. 

 



Oosterstraat 

 

Haaksbergerstraat 



 

Beste buurtbewoners, 
De laatste tijd hebben we flink de handen uit de mouwen gestoken in onze moes-

tuin. 

Dit hebben we met veel energie en plezier gedaan. 

Verschillende groentes zijn gezaaid of geplant zoals:  sla, tuinbonen, courgettes, 

komkommers, tomaten en 

bieten. Bovendien hebben 

we  nieuwe bloemen en krui-

den geplant maar al met al 

moet er ook nog het nodige 

gebeuren. Soms sta je ver-

steld hoeveel werk het is 

om een moestuin goed te 

onderhouden. 

Steeds als je weer denkt ik 

ben nu het onkruid de baas 

dan is het er alweer. Je ziet 

het gewoon groeien. Maar 

dat hoort erbij. 

De tuin is als jullie dit 

stukje in de wijkkrant lezen 

al een poosje open voor de 

verkoop.  

Jullie zijn natuurlijk van 

harte uitgenodigd om een 

kijkje te komen nemen, 

onze kippen te bewonderen, 

even dagdromen op het 

groene bankje of gewoon 

even buurten. 

Iedere  zaterdag van 11.00-13.00 uur zijn we open. 
Ook op andere dagen als we aan het werk zijn is iedereen van harte welkom, dus 

kom gewoon binnen lopen. De tuin is tenslotte een beetje van ons allemaal. Tot 

gauw,  Vrijwilligers van Moestuin De Lelie 

 

 

 



 

                    Enschede Textielstad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Parallelweg 
 



 

Chrysantstraat 80 7531 KD Enschede 


