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Wist u dat … 
 Twente millieu oud papier inzamelt op donderdag  3 Juni en 1 Juli. 
       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 wijkcommissie Laares plaatsnemen! 
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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  van 20:00 tot 22:00 uur 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 en 
     M.van der Meer  
   
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 



 
LAATSTE NIEUWS OVER HET TRAPVELD 

Zoals iedereen al opgevallen is, liggen de activiteiten rond het trapveldje stil. 
Inmiddels is duidelijk dat daar een goede reden voor is. Er wordt zeer 

binnenkort een start gemaakt met de bouw van een appartementencomplex 
iets verderop. Hiervoor bleek het nodig te zijn om een bouwstraat aan te 

leggen, precies over het geplande trapveld. 
Het is natuurlijk een teleurstelling dat onze moeite tijdens de “stenen-opruim-

actie” van het afgelopen najaar nu niet beloond wordt. Gelukkig is door de 
WOM (Wijk-Ontwikkelings-Maatschappij) toegezegd dat het veld op een 
andere plek alsnog aangelegd kan worden. Daarvoor hoeven wij dan niet 

opnieuw het terrein te egaliseren. Dit regelt de WOM! 
Op dit moment is nog niet exact duidelijk welke plek het zal worden, dus nog 

even geduld! 
Verder kunnen we ook alvast verklappen dat er nog een ander stuk grond 

beschikbaar komt voor de wijkbewoners om in te richten. Houdt de wijkkrant 
in de gaten, meer nieuws hierover volgt hopelijk in het juni nummer. 

 
Wijkcommissie Laares 
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´Knooppunt Laares´ 
Dinsdagavond 20 april werden de bouwplannen van de brede school 'La Res' aan de wijk Laares 
gepresenteerd. Uit die plannen spreekt een duidelijke visie op de dagbesteding van wijkbewoners 
van 0-12 jaar. Men streeft naar een verantwoorde en complete daginvulling voor deze groep. 

  

De Laares wordt natuurlijk door meer mensen bewoond en Alifa is de organisatie die 
de wensen van alle bewoners (0-100 jaar) zegt te behartigen. Helaas vinden we de 
ideeën die de bewoners hebben aangeleverd niet terug in de presentatie.  

Wij als wijkbewoners vinden de sociale cohesie zeer belangrijk in onze wijk. Ook de gemeente 
Enschede hecht hieraan veel waarde, dat blijkt uit de opdracht aan Alifa en het extern bureau 
Paolo Advies uit Deventer.  

 

Als we het aan de participanten in 'La Res' overlaten krijgt de wijk straks alleen maar 
een uitbreiding van de onderwijs- en opvang faciliteiten voor 0-12 jarigen. Hiervoor 
wil men de gebouwen van de Laares aanpassen met 'respect voor het verleden'.  

Natuurlijk zijn we enthousiast dat school en buurthuis op een moderne wijze hun samenwerking 
weer oppakken. Deze gebouwen hebben samen met het huidige kinderdagverblijf altijd het 
kloppend hart van de wijk gevormd. Dat is terug te lezen in onze boeken Zo was de Laares en 75 
jaar onderwijs in de Laares.  

 

Wij vinden echter dat bij het tonen van 'respect voor het verleden' geen naamswijziging past. Men 
verandert alleen van naam als die naam verkeerde associaties oproept of als er sprake is van een 
crimineel verleden. 

Wij pleiten voor herstel van de naam Laares, die van oudsher terug te vinden is in 
namen van straten, buurthuis en school, waarbij de ruimere opvatting van het begrip 
“brede school” ook beter naar voren komt, bijvoorbeeld 'Knooppunt Laares' (al in 2006 
door J.Hatenboer voorgesteld). 

 

Creëer een wijk-voorzieningen-gebouw, waarin élke bewoner zich welkom voelt. Zorg voor een 
'stamtafel' met krant en internet, waar je een kopje koffie kunt drinken en contacten kunt leggen! 
Beperk je niet tot een multifunctionele ruimte en een activiteiten-ruimte zonder duidelijke invulling, 
die waarschijnlijk per uur afgerekend moeten worden. 

Zorg dat het weer gaat bruisen! Dat bewoners hun ideeën kunnen inbrengen, dat ze 
worden gestimuleerd en dat ze worden gesteund in de uitvoering! Want meedoen is 
voor álle leeftijden van groot belang.  

 

Wij willen graag uitgaan van ieders goede bedoelingen, maar uiteindelijk telt wat er op papier 
staat en wat er gepresenteerd wordt.  

In de gepresenteerde visie van brede school 'La Res' ontbreekt zo’n 80% van de 
bewoners van de Laares! 

 

 Ineke Geerdink, Jeanet Mourik, Astrid Westenberg,  

Enschede, april 2010  
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De gemeente vraagt u alert te blijven in 
de maanden mei, juni en juli. 
Eikenprocessierups in Enschede 

 In de maanden mei, juni en juli 
kunt u vooral op eikenbomen grote 
groepen behaarde rupsen 
aantreffen. Deze rupsen, genaamd 
eikenprocessierupsen, kunnen voor 
overlast zorgen doordat aanraking 
met de brandharen 
gezondheidsklachten kan 
veroorzaken. De rupsen en nesten 
worden door de gemeente op 
openbare gronden bestreden 
volgens een regionaal afgestemde 

aanpak. Ook  wordt op een aantal locaties gewaarschuwd met behulp van 
borden en/of lint. Niet alle plekken kunnen worden afgezet met lint en/of 
borden, blijf dus altijd alert. De gemeente roept inwoners op eventuele 
waarnemingen te melden via telefoonnummer (053) 481 76 00. 

Wat kunt u doen?  

De rupsen bevinden zich in eikenbomen en zijn te herkennen aan hun grijsgrauwe kleur 
met lichtgekleurde zijden en hebben lange brandharen. Mocht u eikenprocessierupsen 
zien, raak deze dan niet aan maar neem contact op met de gemeente Enschede op 
nummer: (053) 481 7600. Voor de bestrijding van eikenprocessierupsen in uw eigen tuin 
of op uw eigen terrein bent u altijd zelf verantwoordelijk. Het advies is om altijd eerst 
contact met de gemeente op te nemen en de nesten niet zelf te verwijderen. De 
gemeente kan u indien nodig doorverwijzen maar een professioneel bedrijf.   

 In aanraking geweest met de rups? 
Als u het vermoeden heeft in aanraking te zijn geweest met de eikenprocessierups wordt 
geadviseerd om direct een huisarts te waarschuwen. De huisartsen zijn geïnformeerd door 
de GGD. De behandeling van brandharen begint met het zo goed mogelijk afspoelen van 
de huid en het uitspoelen van geïrriteerde ogen. Krabben of wrijven verspreidt de haren, 
wat de klachten kan verergeren. Ook kleding moet goed worden gewassen en uitgespoeld.  

Meer informatie Voor meer informatie over de eikenprocessierups en actuele informatie 
over locaties en de wijze van bestrijding kijkt u op het digitale loket van de gemeente 
Enschede, te vinden op  www.enschede.nl (zoeken op: eikenprocessierups)  
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DE KIEZER BESLIST! 
Verkiezingsdebat voor de Tweede Kamer 
 
Een week voor de landelijke verkiezingen debatteren wij met topkandidaten van diverse politieke 
partijen over partijprogramma’s, plannen, prioriteiten, hoe ze het land willen regeren en waarop ze 
wel of niet willen bezuinigen. Wie wil met wie regeren? Wie betaalt de rekening van de crisis?  
Woensdag 2 juni 2010 
20.00-22.00 uur, zaal open 19.30 uur 
Centrale Bibliotheek Enschede, Pijpenstraat 15 
 
Panel:  
Sharon Dijksma (PvdA)                             Moderator: Hans Bellert (RTV Oost)  
Ineke van Gent (GroenLinks)                   Voorzitter: Secil Arda (Debat aan de Markt) 
Hero Brinkman (PVV) 
Boris van der Ham (D66) 
Pieter Omtzigt (CDA)                                Gratis entree.   
Han ten Broeke (VVD)  
Paul Ulenbelt (SP) 
 
Alle burgers zijn welkom om vragen te stellen en bij het debat aanwezig te zijn.  
Uw mening en inbreng als betrokken burger stellen wij zeer op prijs. 
 
Via de website van Debat aan de Markt  www.debataandemarkt.nl kunt u op de stellingen en via de 
website van Huis aan Huis www.huisaanhuisenschede.nl op de polls reageren.  
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Bouwtekening voorstel brede school La Res. 
 
Een prachtige presentatie waarin vooral naar 
de behoefte van de brede school is gekeken. 
En niet naar de behoefte van deze wijk. 
 
In deze configuratie is het Buurthuis Laares 
(lees Alifa) voledig benut als aanvulling op 
de nieuwe “brede school’ en dus 
hoofdzakelijk voor (0 tot 12 jarigen) hoe 
Alifa er voor de buurt nog iets van weet te 
maken is voor mij een raadsel. (red.) 



WIJKINFORMATIE LAARES
 
WijkOntwikkelingsMaatschappij       WOM 
info@delaares.nl     www.delaares.nl 
Tulpstraat 22         Enschede   tel.     436 87 78 
Gemeentelijk Contact Centrum         (GCC) 
Stadsdeelbeheer Centrum         tel.     481 76 00 
Wijkbeheerder Laurens Ottenschot       481 58 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. Woensdag 
 van 10:00 tot 12:00uur              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@kpnmail.nl                                       Jacques Bakker  -  Henk Schasfoort  
of info@fysiostokhorst.nl                                                         Karolien Levink  -  Ronald Lassche 


