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Wist u dat … 

 Twente millieu oud papier inzamelt op donderdag  4 Feb en 4 Mrt. 
       het oud papier tussen 17.30 en 18.00 uur aan straat gezet moet worden  
       op de plaats waar ook de OTTO geleegd wordt. 
 Deze wijkkrant ook te lezen is op www.delaares.eu de website van de  
      Wijkcommissie Laares contact: webmaster@delaares.eu 
 Hier ook de foto’s van activiteiten in de wijk te zien zijn. 
 U met uw klachten en ideeen over de wijk elke 2de donderdag van de maand 

          om 20:00 uur kunt meepraten in de openbare wijkcommissie vergadering  
          in het buurthuis de Laares 
 Het nog steeds wenselijk is dat er meer “vertegenwoordigers” uit onze  

          wijk Laares in de wijkkommissie Laares plaatsnemen! 
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De wijkkrant wordt uitgegeven door 
de stichting Wijkkommissie Laares. 
 

De WKL vergadert iedere 2de 
donderdag van de maand om 20.00 
uur in buurthuis Laares. De vergade-
ringen zijn openbaar. In juli en 
augustus is er géén vergadering. 
Spreekuur iedere 1ste donderdag van 
de maand in het Buurthuis Laares 
Tulpstraat 65         433 37 68 
 

Voorzitter: J.Mourik 
Leliestraat 68         435 56 50 

Secretariaat: A.Westenberg 
Laaressingel 114     435 80 84 

Penningmeester: I.Geerdink.  
Laaressingel 58A     433 36 72 

Leden: A. Braakman, M. Kollen, T. Pril, 
 T. Leushuis, B.Ringelink, F. Samoel,  
   T.Wendels, 
Redactie: Louis Ringelink 
   Leliestraat 62           433 15 19 

De wijkkrant verschijnt iedere maand, 
behalve in juli en augustus. Kopij 
inleveren uiterlijk tweede vrijdag 
van de maand.  

Redactieadres:  
wijkkrantlaares@hotmail.com    

Druk: Wijkkrant Laares 
 

 



 
 

 

            Schouwinkstraat 18 7531 AH Enschede tel 053-4324599 
info@hgcomputers.nl  www.hgcomputers.nl 

 
 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

EMINENT 
         MEUBEL ONDERDELEN 

Oldenzaalsestraat 275 

tel. 431 48 31 
BIJNA ALLES VOOR 
DE MEUBELMAKER 

 
 

 

 
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 

 

   DAMES- EN HEREN KAPSALON 
      OLDENZAALSESTRAAT 124 
        TELEFOON 053 – 433 11 93 
             7514 DS ENSCHEDE 

 
 

   
AFHAALCENTRUM 

                 DRIESTER 
Dagelijks open (m.u.v.dinsdag ) 

16.00-22.00 uur 
Wij bezorgen vanaf 16.30 – 22.00 uur 

Bestellingen boven € 23,- fles wijn gratis 
Leliestraat 144, Enschede,  

tel: 4349996 / 4344479 
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NIEUWJAARSRECEPTIE WIJKCOMMISSIE 
 

WIL JE WAT?? VERTEL ONS DAT?? 
 
2 januari ’s middags om 3 uur hield de wijkcommissie haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Het was 
weer gezellig en de hapjes waren heerlijk. Op de website van de wijkcommissie kunt u de foto’s 
bekijken  

 
http://www.delaares.eu/site/dewijk/foto/Diversen.html 

 
Bij de door de wijk verspreide uitnodigingen vond u ook een verzoek om uw wensen in te dienen 
bij de wijkcommissie. Tijdens de nieuwjaarsreceptie zijn er verschillende verzoeken opgehangen. 

Hieronder vindt u een korte samenvatting.  
 
 Ik wil dat Pizzeria-Shoarma-Steakhouse de Driester in de Leliestraat blijft (3 x ingediend)  
 Ik wil een bespeelbaar kunstobject (zoiets als de draak van de stenen van de stenen-opruim-

actie) in het groot. Zie foto. 
 Ik wil dat de (Laar)Esdoorn blijft staan en zal er alles aan doen om te voorkomen dat hij toch 

omgehakt gaat worden. 
 Ik wil dat de doorgaande wegen zoals de Leliestraat, Rozenstraat, Laaresstraat met zout 

worden gestrooid, zodat deze toch al belachelijk slechte straten veilig te berijden zijn en men 
veilig kan oversteken. Nu zijn ze levensgevaarlijke ijsbanen! 

 Wij zouden graag de Laaresstraat afgesloten hebben zodat er minder sluipverkeer komt en 
onze kinderen veiliger kunnen spelen en oversteken. Wij missen speelgelegenheid in de buurt, 
veilige speeltuintjes die netjes onderhouden zijn. Wij zouden graag de straten netjes 
geasfalteerd zien met trottoirs om op te spelen/fietsen. 

 Ik wil dat er geen scherpe punten aan de rand van de school zitten. Onze bal gaat altijd kapot. 
 Ik wil meer speeltoestellen in de wijk. 
 Ik wil graag dat het buurthuis binnen iets vrolijker, gezelliger en kleurrijker wordt. 
 Ik wil dat het buurthuis open blijft, zodat mensen in de wijk, die slecht ter been zijn, lopend 

naar een veilig plek kunnen gaan waar het gezellig is. 
 Ik wil dat de Brede School een brede voorziening wordt, waarin het Buurthuis en de 

Wijkcommissie een rol blijven spelen. 
 Ik wil graag dat er een betere samenwerking komt tussen de directie van de Brede School, 

Buurthuis en Wijkcommissie. Tot mijn verbazing stond met de kerstdagen een prachtige tent 
op het schoolplein voor het kerstfeest, wat veel geld kost, terwijl er een prachtig buurthuis 
naast staat. Wij kunnen met elkaar een prachtige wijk krijgen als de samenwerking tussen de 
verschillende commissies en bewoners van de wijk goed is. 

 Ik wil een wijkkwartetspel (zie Glanerbrug) bv met speelplekken en historische gebouwen en 
bomen en bijzondere personen (bv Aldenkamp, Hajenius, Jan Kremer (?), Adje van de Berg 
(?), nieuwe bebouwing, oude bebouwing….enzovoort 

 
De wijkcommissie zal u in de volgende wijkkrant laten weten wat er met de verschillende wensen 
gaat gebeuren. Voelt u zich aangesproken om u ergens voor in te zetten, mail ons dan op: 
 
 

 
wijkcommissielaares@gmail.com 
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METAL ROCK FORMATION  “DRAGON” 

Gemaakt door Erwin Bouwmeester 
van stenen gevonden bij de Stenen-Opruim-Actie 
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Geuzenpop: dinsdag 12 Januari 2010 

Persbericht: Inschrijving Plankenkoorts 
gestart 
Enschede - Ook in 2010 zal de regionale bandwedstrijd Plankenkoorts plaatsvinden. Tijdens 
deze wedstrijd zullen niet, zoals voorgaande jaren, alleen bands kunnen deelnemen, maar 
ook singer/songwriters zullen de kans krijgen zichzelf te gaan bewijzen op het podium. De 
voorrondes van de wedstrijd vinden in maart en april 2010 plaats en muzikanten kunnen 
zich vanaf heden inschrijven. 
 
Vele talenten zijn al ontdekt tijdens deze bandcontest, een initiatief van de stichting Geuzenpop. 
Winnaars van voorgaande jaren waren ondere andere The Tommycats en de Duitse band Skings. 
Omdat behalve bands ook veel getalenteerde singer/songwriters rondwandelen in de regio heeft 
de organisatie er dit jaar voor gekozen om  ook podium te bieden aan deze muzikanten. De 
voorrondes en finale voor de singer/songwriters vinden plaats in maart, dit gaat plaats vinden op 
de een aantal locaties, namelijk: Café de buren (Boekelo), De Cactus (Hengelo), Poppodium 
Atak (Enschede) en Paco Plumtrek (Almelo). In april is het vervolgens de beurt aan de bands die 
de locaties Café de Stam (Almelo), Café Rocks (Enschede), Café de Kroeg (Oldenzaal) en een 
locatie in Duitsland onveilig zullen maken om vervolgens te gaan strijden in een 
hoogstwaarschijnlijk wederom bloedstollende finale in Poppodium Atak te Enschede. 
 
Voor de voorwaarden om deel te nemen aan deze wedstrijd, check de website: 
www.plankenkoorts.eu. Inschrijven kan vanaf heden ook via de eerder genoemde website.  

Voor de winnaars heeft de organisatie mooie prijzen in petto, zoals bijvoorbeeld een optreden op 
het Geuzenpop festival dat 6 en 7 augustus plaatsvindt op het Rutbeek terrein.  

Einde persbericht 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
Instuifmiddag 

Samen met de brede school La Res is Alifa een kinderinstuif in buurthuis de Laares gestart.  
 

Elke woensdagmiddag, met uitzondering van de vakanties. 
Tijd: van 13.30 – 15.00 uur - Kosten: € 0,50 per keer. 

 
Er worden activiteiten georganiseerd voor kinderen van 5 t/m 10 jaar bij buurthuis de Laares. Je 
kan knutselen of spelletjes spelen. Heb je een ander leuk idee? Bespreek het dan met de leiding 
 
Jongerensoos in buurthuis 
 
Ben je tussen de 12 en 20 jaar? Heb je zin om eens gezellig te kletsen of spelletjes (Wii) te spelen, 
kom dan naar de soos in buurthuis Laares, Tulpstraat 65.  
Elke woensdag is de soos voor jou geopend van 19:00 tot 21:00 uur.  
De toegang is gratis.  
 
Heb je zelf een leuk idee om iets te organiseren, bel of mail me dan even.  
Michaël  Spierings, jongerenwerker stadsdeel Centrum 
Tel: 06-53 30 88 85 - m.spierings@alifa-welzijn.nl 
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Maak van jouw straat een Klimaatstraat 
 
 
Enschedese straten gaan voor het 
klimaat. 
 
Enschede maakt zich op voor een 
feestelijke campagne waarin U samen 
met uw buren energie kunt besparen: 
het Nationale Klimaatstraatfeest. Doet u 
ook mee? 
Het is niet alleen goed voor de 

portemonnee, maar ook goed voor het klimaat! 
De klimaatverandering kunnen we alleen stoppen als iedereen z’n steentje bijdraagt. 
Door energie te besparen of door te kiezen voor duurzame energie. 
En daar draait het Klimaatstraatfeest om. Inmiddels hebben zich 15 straten in 
Enschede reeds opgegeven via www.klimaatstraatfeest.nl. 
 
Verander je straat in een klimaatstraat 
Vanaf eind november 2009 kunnen alle straten in Enschede vijf maanden lang meedoen als 
Klimaatstraat. De opdracht is eenvoudig: ga met zoveel mogelijk buren aan de slag om energie en 
geld te besparen. Vijfhonderd straten in Nederland met de meeste ‘klimaatpunten’ winnen een 
Klimaatstraatfeest. En de allerbeste straat krijgt een swingend Superstraatfeest met een 
liveoptreden van een bekende artiest. De actie wordt ondersteund door tv-zender SBS6. In het 
programma Piets Weerbericht wordt wekelijks een Klimaatstraat-item uitgezonden. In de 
Gemeente Enschede wordt een lokale winnaar aangewezen; u maakt dus niet alleen kans op de 
landelijke prijs, maar kunt ook als beste straat in Enschede een duurzame prijs winnen. 
 
Hoe werkt het? 
De opdracht is eenvoudig: ga met zoveel mogelijk buren in jouw straat aan de slag om energie te 
besparen. Deze acties zijn niet alleen goed voor de portemonnee, maar ook goed voor het klimaat! 
U kunt zich alleen of met uw buren opgeven en meedoen via de banner op de website 
www.doegroendatscheelt.nl. Deze site staat vol adviezen en tips. Er zijn verschillende manieren 
om Klimaatpunten in de wacht te slepen: door energie te besparen en door op de site testjes over 
energiegebruik te doen. Maar samenwerking in de buurt levert ook punten op: hoe meer buren 
met elkaar samenwerken, hoe meer punten!  
 
Deze actie wordt ondersteund door de gemeentelijke campagne ‘Doe groen Dat Scheelt’. Meer 
informatie over het Nationale Klimaatstraatfeest is te vinden op www.doegroendatscheelt.nl of 
www.klimaatstraatfeest.nl. Succes! 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Korting thuiszorg onterecht 
 
Uit een eerste onderzoek van medewerksters in de thuiszorg en de SP blijkt dat veel mensen in 
2010 minder zorg krijgen dan eind 2009. Een aantal mensen heeft hierover per telefoon geklaagd 
bij het zorgloket. Zij kregen te horen dat er een fout is gemaakt en dat ze voorlopig het juiste 
aantal uren zorg toegewezen krijgen. Het helpt dus om te klagen! De SP wil dat de Wethouder de 
korting op het aantal uren per direct terug draait. SP-fractievoorzitter Annelies Futselaar: “Het is 
een schande dat deze mensen onterecht worden gekort en er dan zelf achter aan moeten om de 
fout ongedaan te laten maken. Zij moeten ook na 1 januari 2010 de zorg houden waar ze recht op 
hebben.”     (Vervolg pagina 7 ) 
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De SP roept iedereen op die per 1 januari 2010 gekort wordt op het aantal uren thuiszorg bezwaar 
te maken bij het zorgloket. 
Een voorbeeld bezwaarschrift dat is opgesteld door de medewerksters in de thuiszorg met advies 
van het juridisch loket staat op de website enschede.sp.nl onder “bezwaarschrift beschikking uren 
hulp huishouding”. U kunt ook per telefoon een kopie opvragen op 4 of 5 januari van 18:00 – 
20:00 uur op 053 4340867. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Woonstraten  
 
In de Wijk de Laares wordt de komende jaren nog druk gebouwd. Dit betekent ook dat er nog niet 
overal de definitieve woonstraten zijn aangelegd. 
Dit om beschadigingen door het bouwverkeer te voorkomen.  
Zodra de bouw van woningen in een straat is voltooid,  wordt begonnen met het aanleggen van de 
woonstraat.   
Het streven is erop gericht om de nog braakliggende locaties in fase 1 t/m 4 in 2010 en 2011 tot 
ontwikkeling te brengen.  
Zodra deze terreinen zijn bebouwd worden de definitieve woonstraten aangelegd. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Postzegels 
 
De feestdagen zijn weer achter de rug en dat betekent dat er weer veel kerstkaarten ontvangen zijn. 
Misschien heeft u, lezer(es) wel veel kaarten met goede wensen gekregen. Wilt u, als u de kaarten 
niet bewaart, de postzegels voor ons bewaren? Niet alleen de kerstzegels, ook de gewone postzegels 
zijn welkom. Gewoon ruim afknippen, niet afweken. De postzegels kunnen worden ingeleverd bij 
ons. Als wij genoeg postzegels hebben verzameld, worden ze verkocht aan een postzegelhandelaar. 
De opbrengst wordt overgemaakt naar de Cliniclowns. 
Bij voorbaat bedankt. 
 
W. v. Dorssen      Astrid Westenberg   
Rozenstraat 87      Laaressingel 114 
Enschede             Enschede 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Tijdelijk trapveldje Leliestraat/Rozenstraat 
 
U bent er met zijn allen heel druk mee geweest. Op een koude zaterdagmorgen was menig 
Laaresser druk bezig met het steenvrij maken van een perceeltje grond op de hoek van de 
Leliestraat/Rozenstraat. De afwerking laat echter op zich wachten. Door de overvloedige regenval 
in het najaar is het niet mogelijk geweest om het terrein in te zaaien. Hoe is de stand van zaken 
nu? Zodra de mogelijkheid er is zal de gemeente dit terrein inzaaien. Eind april zou het dan 
speelklaar moeten zijn. Speelklaar betekent dan dat er op het gras gevoetbald kan worden, er een 
hekwerk rondom het trapveldje is en er doeltjes, banken en een prullenbak zijn geplaatst. 
Daarnaast is het door een sponsorloop van de kinderen van “De La Res” en een sponsorbedrag 
van een ondernemer in de Laares mogelijk om tussen het 
trapveldje en de speelplek een volleybalveld aan te leggen. Nog 
enig geduld maar dan kan de jeugd eind april / begin mei ook 
echt genieten van de inspanningen die we met zijn allen 
hebben gedaan.  
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Inrichting speelveld Leliestraat 
  
Op 23 december 2009 heeft de eigenaresse van Schoonheidsinstituut "Pour Elle", mevrouw 
Fransen, een bedrag van € 200,- overgemaakt naar basisschool LaRes, als bijdrage aan de 
inrichting voor het speelveld aan de Leliestraat. Andere jaren gaf ze aan het eind van het jaar een 
attentie aan haar vaste klanten. In 2009 heeft ze in overleg met haar klanten besloten om een 
bedrag te doneren aan de inrichting van het speelveld aan de Leliestraat. Hiervoor heeft ze contact 
opgenomen met de wijkcommissie. Het leek haar een prima idee om op deze wijze een gebaar te 
maken naar de wijk en zo haar betrokkenheid te tonen. De sponsorloop van de Brede School La 
Res heeft uiteindelijk een netto-bedrag van € 640,00 opgeleverd. Met de bijdrage van mevrouw 
Fransen is nu een totaalbedrag van € 840,00 beschikbaar om dit veldje straks in te richten.  
  
De wijkcommissie Laares is heel blij met deze donatie en bedankt mevrouw Fransen voor 
deze gulle bijdrage. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kinderactiviteiten in buurthuis 
Kookclub kids - Doe je ook mee? 

Elke dinsdagmiddag van 15:30 – 17:30 uur in buurthuis Laares. 
De kookcursus is voor kinderen van 5 t/m 10 jaar. We maken samen iets lekkers en eten het dan 
samen op. Omdat we boodschappen moeten halen moet je wel vooraf opgeven, dat kan bij 
buurthuis de Laares. 
Inschrijven kan per maand. Kosten: € 1,50 per keer.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

                                    Persbericht 

Open Ochtend van de Christelijke Werkgroep "Esther". 

 De Christelijke  Werkgroep "Esther" organiseert weer een Open Ochtend voor vrouwen uit de 
regio, met als doel vrouwen te bemoedigen in hun geloof. Op woensdag 10 februari a.s.  zal er 
een lezing worden gehouden door:  

Gerry Velema-Drent (1956) is altijd een slechte lezer geweest. Zelf denkt ze dat dat komt doordat 
ze dyslectisch is. Op de lagere school was ze geen hoogvlieger, ze had niet veel vriendinnetjes en 
hoorde zeker niet bij de populairste kinderen. En dat heeft effect op haar latere leven gehad.  

Gerry heeft de MAVO gedaan en is daarna verpleegster geworden. Ze leerde haar man kennen 
toen ze negentien jaar was en trouwde op haar eenentwintigste. Ze kregen drie kinderen (twee 
jongens en een meisje). Ook adopteerden ze een jongen uit Brazilië. Deze jongen bleek 
verstandelijk gehandicapt te zijn. Ze heeft heel erg moeten leren om goed om te gaan met een 
jongen als hij. Een aantal van die lessen heeft ze verwerkt in het boek "Applaus voor mijn 
broertje". Inmiddels heeft ze 19 romans en jeugdboeken op haar naam staan.  

Gerry Velema schrijft over maatschappelijke thema’s en put inspiratie uit haar geloof en de praktijk 
van het leven. Het geloof is voor haar heel belangrijk: “In mijn boeken zal je altijd iets terug 
vinden, in het één iets meer dan in het andere, dat wijst op de kracht van het geloven in God". 

Vervolg op pagina 9 
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De titel van haar lezing is:     “Rust in de tent” 
In de pauze is er gelegenheid schriftelijk vragen te stellen. 
Iedereen is van harte welkom op deze bijeenkomst die DV zal plaatsvinden op  
 
woensdagochtend 10 FEBRUARI a.s. in de grote zaal van Restaurant "De Assinkhof", 
Hengelosestraat 437 te Enschede. 
 
De zaal is open om 8.45 uur. Het programma begint om 9.15 uur en eindigt rond 11.30 uur. Ter 
bestrijding van de onkosten zal er een collecte worden gehouden.  
Er zijn diverse stands aanwezig. Er is geen kinderopvang. 
Voor algemene informatie kunt U bellen met:   Monique Attema       tel. 053 - 4357220  
of     Titia Fris      tel. 053 - 4775382 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
rectificatie: 
  
In de wijkkrant van oktober 2009 heeft gestaan dat de sponsorloop van de Brede 
School LaRes een bedrag van meer dan 800 Euro heeft opgebracht. Op papier was dat 
inderdaad zo, maar nadat alle kinderen van de Brede School het geld hadden 
opgehaald en afgedragen is gebleken dat er daadwerkelijk een bedrag van 640 Euro is 
opgehaald. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Twentse Humor In De Stadsschouwburg 
 
TWENTE PLAT DINSDAG 23  
FEBRUARI IN ENSCHEDE. 
 
Met een daverende nieuwe voorstelling verrast  het populaire humorgezelschap Twente Plat dit 
seizoen het Oost- Nederlandse theaterpubliek. Met een mix van doldwaze conferences, knotsgekke 
sketches en heerlijke liedjes doet Twente Plat een aanslag op de lachspieren en houdt het haar 
publiek ruim twee en een half uur lang op het puntje van de stoel. En er is er goed nieuws voor de 
vele liefhebbers van Twente Plat in Enschede e.o. , want na een jaar afwezigheid komt het 
gezelschap binnenkort weer terug naar Enschede . Op Dinsdag 23 Februari spelen  de 
Twentenaren in de goednieuwe Stadsschouwburg en dat belooft weer een regelrechte happening 
te worden. 
 
Al jarenlang lijkt Twente Plat patent te hebben op de originele, onvervalste, Twentse humor en 
jaarlijks schotelt het gezelschap haar publiek een oergezellige en onvergetelijke avond uit voor. Na 
het zeer succesvol verlopen seizoen 2008/ 2009 komt de groep dit jaar op de planken met een 
geheel nieuw en ijzersterk programma, dat nu al het beste uit de Twente Plat geschiedenis wordt 
genoemd. Natuurlijk is en blijft de heerlijke, doldwaze  conference hoofdbestanddeel op het 
Twente Plat menu, maar daarnaast hebben de zes cabaretiers zich  ook spectaculair 
doorontwikkeld in de (muzikale) comedy, waarmee ze een unieke theatervorm hebben geschapen. 
De bezoekers een onvergetelijke humoravond bezorgen: dàt is en blijft het streven van het 
gezelschap en daarvoor zijn ook dit seizoen alle ingrediënten aanwezig. Hendurk & Geessie 
vertellen wat ze allemaal met de buren beleven , Tinus van Tuundorp opent een boerencamping 
met alle gevolgen van dien , Mans verteld over zijn allernieuwste belevenissen met z`n One-Mans-
Band, Mina zingt de sterren van de hemel en  natuurlijk zijn ook Aaltje & Trijntje van de partij. 
Nog steeds hebben deze op leeftijd zijnde hartsvriendinnen het flink in het vet met hun  “ kerels” 
en bezorgen daarmee het publiek menige lachstuip. Haaksbergernaar Karel van De Kate 
completeert het Twentse humorgezelschap. Deze woordkunstenaar in hart en nieren heeft weer 
twee fantastische nieuwe avonturen in petto. 
Vervolg op pagina 10 
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Twente Plat bezorgt het publiek met haar nieuwe voorstelling een onvergetelijke avond uit, waar 
de lachspieren het zwaar te verduren krijgen. Op dinsdagdag 23 Februari kan het publiek in 
Enschede en omgeving genieten van deze heerlijke avond uit in De Stadsschouwburg, 
Wenninkgaarde 40-42, telefoon 053 4858585. De entreekaarten zijn nu reeds in voorverkoop 
verkrijgbaar aan de theaterkassa. 
Haast U met de aanschaf van Uw kaarten want de belangstelling is groot !! 
 
 
 
 
   
 
   
 
 
 
 

 
                                                                                                                    
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------
PERSBERICHT 
Hou je staande in je vrijwilligerswerk (VRA004) 
 
Als actieve vrijwilliger kom je vaak in aanraking met mensen, organisaties die een beroep op je 
doen.  Het is plezierig om te ervaren dat je inzet gewaardeerd wordt en dat je iets voor een ander 
kan betekenen.  
Soms wordt er echter meer van je gevraagd dan je wil of kunt bieden. 
Het is dan de kunst om op een goede manier aan te geven wat je grenzen zijn.  
In deze cursus leer je goed voor jezelf op te komen, terwijl je rekening houdt met de ander. 
De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten waarin de volgende onderwerpen aan bod komen: inzicht 
in je eigen gedragsstijl, omgaan met complimenten, omgaan met boosheid en kritiek en leren 
grenzen stellen. 
Deze cursus organiseren we in samenwerking met het Servicepunt Vrijwilligerswerk, speciaal voor 
vrijwilligers (organisaties) uit Enschede. 
De kosten zijn slechts € 5,- per persoon. 
Om het meeste profijt van de cursus t e hebben is het belangrijk dat u de Nederlandse taal goed 
beheerst, zowel in woord  als op schrift. 
 

 Docent: Gerda van Heeswijk 
     6 bijeenkomsten op donderdagochtend van 9.30 – 11.30 uur 
     Data: 4/2, 11/2, 18/2, 4/3, 11/3, 18/3 2010 
     VUE, Molenstraat 27 te Enschede 

 
Aanmelden: 

www.vuenschede.nl 
info@vuenschede.nl 

053-4323304 
 

Nog meer cursussen voor vrijwilligers: kijk op onze website www.vuenschede.nl 
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WIJKINFORMATIE LAARES
 
 
WijkOntwikkelingsMaatschappij       WOM 
info@delaares.nl     www.delaares.nl 
Tulpstraat 22         Enschede   tel.     436 87 78 
 
Stadsdeelbeheer Centrum    tel.     481 88 50 
dr.Benthemstraat 54 
Woningbouwcorporaties 
Ons Huis                  tel.       484 89 00 
Domijn (€ 0,07/min.)           tel. 0900-3350335 
www.domijn.nl 
De Woonplaats (€ 0,10/min.)    tel.     0900-9678 
www.de-woonplaats.nl 
 
St.Stedelijk Wonen         tel.      434 35 65 
Hoek v.Alphenstraat-dr.Benthemstraat 
Boekenbus     woensdag 18.00-20.00 uur 
Hoek Floraparkstraat-Laaressingel  
 
Websites met info over Laares: 
www.delaares.eu          (Frank Goldstein ) 
www.enschede.nl  (Gemeente Enschede) 
www.basisschool-la-res.nl  
www.tctubantia.nl (krant) 
www.gcoe.nl  (gezondheidscentrum) 

 

                                                                               

Spoedeisende   Hulp          112 
  
Wijkagent                                     Ivonne Terpstra 
Politie Algemeen               tel.   0900-8844                                                                                                                                                                                         
Meld Misdaad Anoniem                tel:   0900-7000 
Milieupolitie                   tel:    481 58 58 
Controleur hondenoverlast: 
Jos Hassink                    tel:    481 59 07 
  
Wijkcommissie in het Buurthuis 
 Alléén tijdens spreekuuur.       tel.   433 37 68 
 e-mail:wijkcommissielaares@gmail.com  
 
Projectmedew. Stadsdeel Centrum 
Marieke Wichern               tel.  481 72 75 
Huismeester van de Woonplaats  
Herman Notkamp              tel.  432 75 22 
Bewonersondersteuner    
Rob Fraterman                   tel.  433 37 68 
Buurthuis Laares 
Tulpstraat 65                   tel.  433 37 68 
Gem.Enschede                   tel.  481 81 81 
Project manager Laares   
Bert ter Horst                    tel:  481 53 49 
 
 

        LOGOPEDIEPRAKTIJK 
     GREVEN  -  ALBERDA 
 

Voor hulp bij alle  
Problemen met  
spraak,   taal,  
stem en gehoor 
GC.Oosterpoort 
Oosterstraat 2-19 
7514 DZ Enschede 

 

   LOGOPEDIE Tel: 053 – 432 16 09 
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Voor al uw verbouw, Timmer en Tegelwerken 
                   Gespecialiseerd in Badkamers 

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



 
 

Reekers         
Tweewielers 

                          VOOR U IN DE LAARES 
VERKOOP EN  
REPARATIES 
Minkmaatstraat 122 
Tel. 435 77 78 
 

 
 
 
Gezond             

    kun je leren…… 
 

HEEFT U: 
 Een houdingsafwijking? 
 Nek- en schouderklachten? 
 Spierspanningshoofdpijn? 
 Lage rugpijn? 
 Hyperventilatie? 
 Een chronische aandoening? 

 
WELLICHT KUNNEN WIJ U HELPEN! 

 
Praktijk voor oefentherapie 

Cesar en Mensendieck 
Marloes Hammink en Ingrid Taken 
Gezondheidscentrum Oosterpoort 

Oosterstraat 2-13, 7514 DZ Enschede 
Tel. 053-4352278 

www.oefentherapieoosterpoort.com  
 

Nu ook zonder verwijzing! 
 

 

Maatschap Fysio- en Manuele therapie        “Het Stokhorst e.o.” 
                                                                                                    Sinds 1973 een vertrouwd adres en sterk in kwaliteit! 
 
Alle vormen van FYSIOTHERAPIE 
Voor persoonlijke en individuele benadering 
Behandeling ook zonder verwijzing mogelijk! 
 
Praktijk adres: (Winkelcentrum Stokhorst) 
Pioenstraat 26 – 27 
7531 KC Enschede 
Tel: 053 – 4334176 
www.fysiostokhorst.nl                        

KNGF – geregistreerde fysiotherapeuten 
e-mail: fysiostokhorstjkh@hetnet.nl      Jacques Bakker - Henk Schasfoort – Karolien Levink – Ronald Lassche 
of info@fysiostokhorst.nl 


