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Wist u dat … 
 Twente millieu oud papier inzamelt op donderdag  7 Okt. en 4 Nov. 
       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 



 
 

Wat heeft de wijkcommissie Laares in 2009 gedaan? 
 

Natuurlijk begonnen we het jaar met een gezellige 
nieuwjaarsbijeenkomst in buurthuis Laares.  
Dat was meteen een mooi moment om weer strooizout 
uit te delen.  
Vanaf 8 januari begonnen de maandelijkse 
vergaderingen van 2009. Ook dit jaar kwamen 
regelmatig functionarissen die actief zijn in de Laares bij 
de vergadering aan tafel. Dit heeft het grote voordeel 
dat de ‘lijnen kort zijn’. 
We konden in januari onze nieuwe wijkagent Ivonne 
Terpstra begroeten en de wijk kreeg ook een nieuwe 
wijkbeheerder, Laurens Ottenschot. 
 
In 2009 kreeg de wijk te maken met het fenomeen zorgwoningen. Niet alleen op de hoek van de singel met 
de Oldenzaalsestraat komen zorgwoningen, maar ook midden in de wijk op de hoek van de 
Minkmaatstraat/Leliestraat. Dit bleek voor veel bewoners een onaangename verrassing. De klankbordgroep 
heeft zich actief verzet tegen de komst van deze nieuwe wijkbewoners, met verslavingsproblematiek, omdat 
deze niet passen in een wijk met (zeer) jonge kinderen. 
Het gesprek met wethouder Wallinga leverde niets op. Ondertussen probeert men vanuit Leger des Heils en 
woningcorporatie Ons Huis een wijkbeheersgroep in het leven te roepen, zodat omwonenden al in een vroeg 
stadium de mogelijkheid hebben om afspraken te maken hoe problemen rond deze zorgwoningen 
voorkomen kunnen worden. 
 
Thea Pril van de wijkcommissie heeft een Paasbrunch georganiseerd voor een aantal niet zo 
kapitaalkrachtige wijkbewoners. De wijkcommissie heeft dit initiatief van harte ondersteund met een 
financiële bijdrage. 
 
De bomen in de Laares kregen dit jaar extra veel aandacht:  

 De Esdoorn aan de singel staat ‘in de weg’ voor de bouw 
van het zorgwoningencomplex dat daar gepland staat, 
maar wijkbewoner René Burkink heeft zich verzet tegen 
de kapvergunning. Tot nu toe heeft de rechter hem 
gelijk gegeven en de gemeente teruggefloten. De 
wijkcommissie heeft de rechtsgang financiëel 
ondersteund. 

 De drie Moeraseiken (Quercus palustris) op het 
Papavercomplex, bleken de grootste X–factor te hebben 
en werden geëerd met een gedicht.  

 
In het najaar was een deel van het Papavercomplex (aan de 
Leliestraat) het toneel van de ‘stenen opruim actie’. Angelie 

Braakman van de wijkcommissie had dit georganiseerd. Er zou een tijdelijk speelveld gecreëerd worden op 
die plek, als de bewoners zorgden dat alle stenen werden verwijderd. Daarom zijn op een zaterdag een 
aantal ouders met kinderen heel actief geweest met het opruimen van de stenen. Voor de inwendige mens 
werd goed gezorgd. Er was warme chocolademelk, zelfgemaakte erwtensoep en de kinderen  konden 
broodjes bakken. 
De dagen daarvoor hadden kinderen van de basisschool in de Laares een sponsorloop gehouden, zodat er 
extra geld was voor de inrichting van  een beach-volleybalveld. Bovendien ontvingen we nog een extra 
donatie van schoonheidssalon Pour Elle. De WOM en Stadsdeelbeheer zullen het veld verder inrichten.  
We wonen in een wijk met bouwactiviteiten, maar soms zijn er maar kleine ingrepen nodig om het wonen en 
spelen veiliger en prettiger te maken. Daarom is er ook in het afgelopen jaar driemaal een wijkschouw 
gehouden. Dit wordt gedaan door leden van de wijkcommissie, bewoners, politie, Alifa, woningcorporaties  
en Stadsdeelbeheer om te bekijken welke plekken verbeterd/schoongemaakt/ opgeknapt moeten worden.  
Vervolg zie pagina 4 
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Een deel van de werkzaamheden van de wijkcommissie bestaat uit het bijwonen van verschillende 
vergaderingen, zoals:  

 overleg tussen Wijkcommissie,  WOM  de Laares en gemeente Enschede  
 Afstemmingsoverleg van de Gemeente  
 Buurt aan zet 
 Sociaal 
 Brede school overleg 
 Pleincommissie 
 Jaarplan 2009 stadsdeel Centrum  
 Gesprek met wethouder Jelmer van der Zee over het beheer van de openbare ruimte  
 Adviescommissie Wijkorganen (ACWO)  
 Wijkradenoverleg stadsdeel Centrum 

 
De wijkcommissie bestaat ondertussen ruim 30 jaar en het wordt tijd dat we onze werkwijze aanpassen aan 
de veranderde tijden. We hebben onze werkzaamheden en taken geëvalueerd en zitten nu in een proces om 
deze aan de huidige tijd aan te passen. De website van de wijkcommissie, www.delaares.eu is ook in 2009 
weer actueel gehouden door webmaster Frank Goldstein. 
Bovendien verspreiden we ook tienmaal per jaar een wijkkrant die in eigen beheer wordt uitgegeven. 
 
De wijkcommissie heeft zich een aantal doelen gesteld voor 2010 

 Uitwerking van ideeën die tijdens de nieuwjaarsreceptie werden ingediend 
 Opstellen van een werkplan (met jaarlijks haalbare doelen) 
 Vergroten van de betrokkenheid bij de ‘brede school’ 
 Bewoners ondersteunen die activiteiten willen ontwikkelen in en voor de wijk 

 

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

KEBH fris het nieuwe seizoen in  
De KEBH (Koninklijke Enschedese Burgerharmonie) is het nieuwe seizoen begonnen met veel nieuwe leden. 
Het grootorkest is uitgebreid met veel jonge muzikanten die de stap naar het grootorkest hebben gemaakt. 
Ook het jeugdorkest is sterk gegroeid. Elke donderdag repeteren de blokfluitgroep, het voororkest, 
jeugdorkest en grootorkest in het Bonhoeffer College locatie v/d Waalslaan Enschede. Lijkt het je leuk om 
muziek te maken bij een gezellige vereniging? Kom dan eens langs op de repetities of stuur een e-mail naar 
info@kebh.nl voor meer informatie. Het grootorkest bereidt zich voor op een concert in het najaar. Het 
wordt een bijzonder concert, zoals je misschien al van de KEBH gewend bent. Houd de website www.kebh.nl 
in de gaten voor meer informatie over dit concert en andere activiteiten.  
                                                                               ----------------------------------------------------------------- 

 
Week van de alfabetisering 
 
De Week van de alfabetisering, van 6 september t/m 
11 september. In deze week speciale aandacht en 
activiteiten voor laaggeletterden. Bibliotheek 
Enschede heeft verschillende activiteiten 
georganiseerd, een lezing door Rene Appel voor 
laaggeletterden, een lezing door Ibrahim Selman 
voor NT2-cursisten en hun docenten. Daarnaast 
gaat Ans de Groot, ambassadeur van de 
laaggeletterdheid, Ans de Groot is een (ex)-cursist 
van de schrijf- en leesgroep van het ROC. Ze is oma 
en heeft in deze cursus leren lezen en schrijven. Op 
grond van haar ervaringen treedt ze naar buiten als 
ambassadeur van de laaggeletterdheid en wil ze 

anderen stimuleren weer naar school te gaan om, als dat in de jeugdjaren om welke reden dan ook niet 
gelukt is, alsnog te leren lezen en schrijven. Ans de Groot: “Ik heb nu het gevoel er helemaal bij te horen. Ik 
voel me nu al veel vrijer, ik durf veel meer” Vervolg op pagina 5 
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Bibliotheek Enschede heeft met het voorlezen door Ans de Groot twee 
projecten met elkaar verbonden: de nijntje en nina-tentoonstelling  en de 
week van de alfabetisering. 
De nijntje en nina-tentoonstelling is tot 28 september tijdens openingsuren 
te zien in de Centrale Bibliotheek. Peuterspeelzalen en kinderdagverblijven 
konden zich aanmelden voor een groepsbezoek in de week van 20 t/m 24 
september : bezichtigen van de tentoonstelling en voorgelezen worden uit nijntje en nina. Alle peuters krijgen 
na afloop het boekje nijntje en nina cadeau. Maar liefst 50 groepen hebben zich voor deze activiteit 
aangemeld en dat betekent dat elke dag in deze week op 4 tot 5 plekken in de bibliotheek aan groepen 
peuters wordt voorgelezen. Ans de Groot gaat voorlezen op 27 en 28 september.   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Wat doe JIJ bij brand? 

 
De kans op de hoofdprijs in de loterij is 1 op 10.000.000. De kans op een woningbrand is 1. op 1.000. Toch weten de 
meeste mensen wél hoe ze de jackpot gaan besteden, maar niet hoe te handelen als er brand uitbreekt….. Hoe zit dat 
bij u? 
 
Van 1 tot en met 30 oktober vinden de Nationale Brandpreventieweken weer plaats. In deze periode besteedt de 
brandweer extra aandacht aan brandveiligheid. Dit jaar staat de vraag: “Wat doe JIJ bij brand?” centraal. Hiermee willen 
wij u aanzetten om vooraf na te denken over het brandgevaar in uw omgeving. Door vooraf na te denken over 
brandgevaar wordt u zich meer bewust van de risico’s. De brandweer spoort u aan om maatregelen te nemen om brand 
te voorkomen en de gevolgen van brand te beperken.  
 
Workshop Brandveilig Leven 
De brandweer helpt u graag om thuis zelf aan de slag te kunnen om uw brandveiligheid te vergroten. Daarom nodigt de 
brandweer u uit om deel te nemen aan een workshop Brandveilig Leven. Tijdens deze workshop leert u onder andere 
wat u kunt doen om uw huis brandveilig te maken, wordt een vluchtplan gemaakt, kunt u ervaren hoe het is om in rook 
te lopen en leert u met diverse middelen een beginnende brand te blussen. Deelname aan de workshop is kosteloos. 
De workshops vinden plaats op: 
 

Datum Tijd Locatie Adres 

Maandag 4 oktober 19.00 – 22.30 uur Brandweerpost Glanerbrug Tolstraat 5  

Donderdag 7 oktober 09.00 – 12.30 uur Hoofdpost Brandweer Enschede Spaansland 20  

Donderdag 7 oktober 13.30 – 17.00 uur Hoofdpost Brandweer Enschede Spaansland 20 

Maandag 11 oktober 19.00 – 22.30 uur Brandweerpost Boekelo Boekelosestraat 400 

Maandag 19 oktober 19.00 – 22.30 uur Brandweerkazerne Haaksbergen Spanbeddestraat 4 

 
U kunt zich telefonisch voor één van de workshops aanmelden bij de receptie van de brandweer, telefoonnummer 053 – 
4826826. Aanmelden kan tot en met maandag 27 september. 
 

Meld u snel aan, dan kunnen wij er samen voor zorgen dat u een goed antwoord heeft op de vraag “wat 
doe JIJ bij brand?”.  

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

nijntje en nina in de bibliotheek 

Tentoonstelling 
Van 1 t/m 28 september is er een overzichtstentoonstelling van het wereldberoemde werk van Dick Bruna in 
de vide van de Centrale Bibliotheek aan de Pijpenstraat. De hele maand september staat in het teken van 
het project ‘nijntje en nina’, Voorlezen 
Het project ‘nijntje en nina’ wordt ondersteund door de bibliotheek voor scholen, kinderdagverblijven en 
peuterspeelzalen in Overijssel. Alle peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in Enschede hebben van 
Bibliotheek Enschede een uitnodiging ontvangen om met hun leid(st)ers, ouders en peuters naar de 
bibliotheek te komen. vervolg op pagina 6 
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Daar worden de peutertjes voorgelezen uit ‘nijntje en nina’. Voor de 
leidsters is er een lesinstructie beschikbaar en kleurplaten, zodat het 
boekje spelenderwijs kan worden besproken. 
 
Gratis boekje 
Om het lezen en voorlezen onder de aandacht te brengen en te 
bevorderen, krijgen de peutertjes het boekje ‘nijntje en nina’ als 
cadeau. (1 boekje per gezin zolang de voorraad strekt). Bibliotheek 
Enschede heeft 3000 exx. ontvangen om deze bij groepsbezoeken uit 
te delen. 
 
ETV.nl 
ETV.nl sluit hierop aan door in september afleveringen over voorlezen 
en taal uit te zenden. Vanaf week 35 wordt op ETV.nl Overijssel het programma ‘De Voorleesvogel’ 
uitgezonden. De voorleesvogel is een programma van 8 korte afleveringen (gemiddeld 4 minuten) om 
mensen te stimuleren om voor te lezen voor hun kinderen en om naar de bibliotheek te gaan. Het 
programma wordt gepresenteerd door Jeroen Kramer (van Klokhuis). Kijk voor meer informatie over de 
activiteiten op www.etv.nl/nijntje 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Steeds meer mensen ruimen hondenpoep op    
  
Sinds 2008 hebben hondenbezitters in Enschede een opruimplicht voor hondenpoep. Dit houdt in 
dat iedere hondenbezitter verplicht de poep van de hond moet opruimen. Ook zijn hondenbezitters verplicht 
een opruimmiddel bij zich te dragen, bijvoorbeeld zakjes. De gemeente wil het de hondenbezitter 
gemakkelijk maken en heeft daarom in 2008 extra voorzieningen getroffen zoals het plaatsen van extra 
bakken, HUPs (Honden Uitlaat Plaatsen), renveldjes en binnenkort losloopgebieden.( het ‘digitale loket’ van 
www.enschede.nl (zoeken op: honden). 
 
Aanspreken 
De meeste hondenbezitters houden zich netjes aan de regels. Toch blijven er helaas ook hondenbezitters die 
geen rekening houden met hun medebewoners en de hondenpoep ‘gewoon’ laten liggen.  
De openbare ruimte is van ons allemaal, dus moeten we deze met z’n allen schoon houden. Kinderen spelen 
op de grasvelden, trappen in poep, gaan naar huis, gevolg: het huis onder de hondenpoep. Ook zijn veel 
mensen en voornamelijk kinderen bang voor loslopende honden. Kortom, als je deze voorbeelden leest is 
het heel logisch dat je de hondenpoep opruimt en de hond aanlijnt! De regels zijn inmiddels breed bekend, 
mocht een hondenbezitter zich toch niet aan de regels houden dan riskeert deze een boete of een terechte 
opmerking van een omstander. 
 
U, als niet hondenbezitter kunt ook wat aan doen om de openbare ruimte poepvrij te houden: 

1. de hondenbezitter aanspreken op zijn gedrag (Het aanspreken van de hondenbezitter die zich niet 
aan de regels houdt is helemaal niet raar omdat de regels bekend zijn). 

2. Klachten telefonisch melden bij de gemeente: 053-4817600.  
 
Boetes 
 
Hondenbezitters die zich niet aan de regels houden riskeren een boete. Binnenkort gaat de 
gemeente, naast de controles die al plaatsvinden, extra controleren op het naleven van de 
regels. Hierbij zullen een aantal handhavers van de gemeente de wijken intrekken om 
hondenbezitters die zich niet aan de regels houden te beboeten. Hondenbezitters die zich nog 
niet aan de regels houden zijn dus gewaarschuwd. 
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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 
 

 

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 


