
   
  W

IJ
K

K
R

A
N

T 
d

e 
LA

A
R

ES
   

 
   

   
   

  J
aa

rg
an

g
 3

4 
 N

u
m

m
er

 6
  J

u
n

i  
2

01
0

 
   

   
   

ui
tg

eg
ev

en
 d

oo
r 

de
 s

ti
ch

ti
ng

 W
ij

kc
om

m
is

si
e 

La
ar

es
. 

 

 

Wist u dat … 
 Twente millieu oud papier inzamelt op donderdag  1 Juli. en 9 Sep. 
       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 



 
 

NOG MEER NIEUWS OVER HET TRAPVELD 
 

Het is zover. In week 25 (als het weer het toelaat) wordt er gestart met het voorbereiden 
van het trapveld. Het zal komen naast de plek waar het terrein oorspronkelijk gepland was 

en voor de moeraseiken. 
Jullie zullen nog wel even geduld moeten hebben, want pas als het gras is opgekomen 

worden de doelen, banken en hekken geplaatst. Tot die tijd is het nog even: NIET 
BETREDEN AUB. 

 
Angelie Braakman, Wijkcommissie Laares 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pagina 3 



INEKE’S BOOM WORDT KUNST 
 
De afgelopen weken heb ik veel contact gehad met de wijk-ontwikkelings- maatschappij 
(WOM). De reden hiervoor was het bouwen van het nieuwe appartementencomplex op 
hoek van de Rozenstraat en de Begoniastraat. 
Hier stond tot afgelopen donderdag 10 juni de grote Amerikaanse eik te pronken. Deze 
boom stond in de tijd dat er nog huizen stonden in de achtertuin van één van onze 
wijkcommissieleden, Ineke.  
 
De wijkcommissie heeft zich al jaren zorgen gemaakt, dat de boom met een 
stamdoorsnede van maar liefst één meter 
en vijf centimeter zou worden gekapt. 
Veelvuldig heeft zij aangegeven dat de 
wijk deze reus graag wilde behouden. 
Het appartementencomplex met de 
ondergrondse parkeergarage liet echter 
niet toe dat deze boom kon worden 
ingepast in de plannen. 
 
Ik vond dat de plannen maar anders 
gemaakt moesten worden en heb dan 
ook een bezwaar ingediend tegen de 
kapvergunning van deze boom en de 
andere grote  
bomen die op het voormalige 
Papavercomplex staan. Na goed en 
constructief overleg met de WOM zijn we 
tot een compensatie van de boom 
gekomen. De boom wordt 
gecompenseerd door drie grote bomen 
met een hoogte van tien meter. Deze 
worden geplant op de groenstrook tussen 
de “Tiggelhof” en het nieuwe 
appartementencomplex. Er wordt getracht bomen uit de gemeente Enschede die verpoot 
moeten worden hiervoor te gebruiken. De plant laat nog wel even op zich wachten, eerst 
moet er gebouwd worden. Maar najaar 2012 staan ze er zeker. 
 
Eén ding is zeker: de eik is om. Om deze Boom een tweede “leven” te geven kwam de 
wijkcommissie op het idee om van de stam een kunstwerk te maken voor de nieuwe 
Laares. We hebben de beeldend kunstenaar Laurens Morsink bereid gevonden met ons op 
zoek te gaan naar de mogelijkheden om van de stam iets moois te maken. Hij is al vaker 
in de weer geweest met hout voor verschillende projecten in de gemeente Enschede. Wilt 
u weten wat en waar kijk maar even op zijn internet site, 
http://www.laurensmorsink.nl/profiel.html . Wellicht bent u net zo verbaasd als ik wat er allemaal 
niet mogelijk is met een boom van formaat. 
 
Groet, Marco Kollen 
Wijkcommissielid, maar vooral bewoner van de Laares  
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Ik sta in de krant! 
 
 
Iedereen vindt het leuk om eens in de krant te staan. Daarom gaat 
de brede school LaRes, samen met Alifa, een persbureau voor 
kinderen beginnen. 

We zijn dus op zoek naar een echte redactie met journalisten, fotografen en kinderen 
die met een computer om kunnen gaan. 
Misschien komt er ook wel een internetpagina bij. Ook daarvoor hebben we kinderen 
nodig die “nieuwsgierig” zijn. 

 
Het kinderpersbureau start na de zomervakantie. 
Wil je meedoen? Geef je dan op bij Gülcin Karabacak 
Buurthuis Laares, Tulpstraat 65. 
Telefoon 06-532 05 270 of per mail: g.karabacak@alifa-welzijn.nl 
 
 
 
 

ACTIVITEITEN IN DE LAARES 
VAKANTIEWEEK 26 JULI t/m 29 JULI, WEEK 30 

 
ALIFA organiseert verschillende activiteiten vanaf het schoolplein 

 
Maandag 26 juli  Sportdag 
Kinderactiviteiten:          14.00-16.00 uur 
Jongerenactiviteiten :     19.00-21.00 uur 
 
Dinsdag 27 juli  Kunst en Cultuur 
Kinderactiviteiten:          14.00-16.00 uur 
Jongerenactiviteiten :     19.00-21.00 uur 

 
 

Woensdag 28 juli  Muziek 
Kinderactiviteiten:          14.00-
16.00 uur 

Jongerenactiviteiten :     19.00-21.00 
uur 

 
 
 

Donderdag 29 juli  Dagje uit: met z’n allen naar het Rutbeek 
Kinderactiviteiten:          10.00-13.00 uur 
Jongerenactiviteiten:      16.00-20.00 uur 
Voor een maaltijd wordt gezorgd. 
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 Krantenbericht TC / Tubantia d.d. 08 Mei 2010. 
 
Realisatie brede school La Res.  
(ten koste van schiet-biljart-muziek-vereniging kookclub en wijkcommissie/wijkkrant Laares) 
 

 Al zes jaar wordt er in de Laares nauw samengewerkt in de brede school La Res. 
 Er zouden al vier jaar geruchten doen dat het buurthuis Laares als zodanig verloren zou 

gaan voor de wijk. 
  
Waarom is er niet nagedacht binnen al het overleg / samenwerking (school,gemeente,alifa?)  dat 
er in het buurthuis nog wel eens wat verenigingen gehuisvest zouden kunnen zijn. En waarom zijn 
deze niet of te laat ingelicht over de bestaande plannen. 
  
Helaas is het sluiten of het verloren gaan van het buurthuis ons , wijkbewoners / wijk-commissie  
veel te laat ten ore gekomen, anders waren we wel eerder met een reactie gekomen. 
 

 Het is de bedoeling om van de gymzaal een multifunctionele ruimte te creeren, deze zal 
ook bestemd voor gebruik van de buurt zijn, ook in de avonduren. 

 
Wat wordt er verstaan  onder : voor gebruik van de buurt?  
En wie gaat dat dan beheren en toezicht houden .  
Al deze kreeten zijn niet verder onderbouwd, welk idee heeft men daarbij.  
 

 De brede school  La Res moet na de verbouwing nog meer dan nu een wijkfunctie krijgen 
voor jong en oud. 

 
Ook zo’n niet onderbouwde kreet , de school heeft “ alleen maar ” als school gefuntioneerd in deze 
wijk. Wat voor ideeen men heeft bij de wijkfunctie via de school?  
Als Alifa de wijkfuntie gaat invullen zouden zij met een plan kunnen komen ,maar daarover heb ik 
nog niets gehoord. Alleen de kreet activieteiten voor 12 tot 100 jarigen? 
Sinds Alifa in het leven geroepen is, zijn de meeste activiteiten in deze wijk de nek omgedraaid, 
dus daar hoeven we ook niet veel van te verwachten. 
 
Doordat u het buurthuis in uw schoolse expantiedrift heeft opgenomen, ontneemt u diverse 
organisaties / verenigingen die nu gebruik maken van het buurthuis, hun onderkomen en 
misschien wel hun voortbestaan. 
 
Maar misschien kunnen de plannen nog enigszins aangepast worden, zodat ook deze organisaties 
/ verenigingen een kans krijgen. 
Wat mij het meest verontrust is dat bij verdere berichtgeving in de TC/Tubantia omtrend de brede 
school het alleen maar over 0 tot 12 jarigen gaat. 
Maar daar zijn ze dan ook specialisten in , op de brede school La Res. 
 
En vergeet niet dat door de inzet van de Wijkcommissie met onderwijzers van de Laaresschool er 
voor gezorgd is dat , het Oude badhuis uiteindelijk een Buurthuis is geworden voor jong en oud.  
 
 
 
Louis Ringelink, 
Redactie / drukwerk wijkkrant Laares. 
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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 


