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Wist u dat … 
 Twente millieu oud papier inzamelt op donderdag  4 Nov.en 2 Dec. 
       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! 
 
 HELP we hebben mensen nodig om de wijkkrant in elkaar te zetten, 
      Heeft u tijd over, het vouwen is over het algemeen maar 2 uurtjes werk 
     1x in de maand 
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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 



 

 
 
FEESTELIJKE OPENING SPEELVELD 

                   EN 
VOETBAL- en BEACHVOLLEYBAL-TOERNOOI 
AAN DE LELIESTRAAT   
ZATERDAG 23 OKTOBER  
14.00 – 17.00 uur 
 
Wat vorig jaar begon als een zeer geslaagde 
stenen-opruim-actie is nu afgerond: de Laares 
heeft een speelveld! 
Dankzij de inspanningen van de bewoners, 
dankzij een bijdrage van de WOM en dankzij 
de vorig jaar gehouden sponsor-loop van de 
Brede School is het gelukt om dit speelveld te 
realiseren. 
 
Alle reden voor een feestelijke opening op zaterdag 23 oktober om 14.00 uur. 
Na de korte officiële opening kan er gevoetbald en gevolleyd worden. 
Natuurlijk is er een drankje en een hapje en ook voor de kleinsten is er iets te 
doen. 
Wie zich van te voren wil opgeven voor het toernooi kan dit doen via de mail. 
Verder kunnen we ook nog hulp gebruiken bij het opbouwen van de feesttent 
vanaf 12.00 uur.  
Mail naar wijkcommissielaares@gmail.com. 
 

 
 
Tot 23 

oktober!  
Angelie Braakman,  
Wijkcommissie de 

Laares 
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Brede school La Res 
 
Algemeen 
Brede school La Res is een partnerschap tussen basisschool La Res, SKE Kinderopvang en Alifa 
Welzijn. Er wordt verder samengewerkt met de wijkcommissie Laares en sportactivering Enschede.  
 
In de kerngroep praten de organisaties over verdergaande samenwerking in het 52-wekenconcept. 
De eerste stap hierin was de invoering van 5 gelijke dagen op de basisschool, waar alle kinderen 
elke dag overblijven en tot 14.15 uur naar school gaan. Zij kunnen tussen de middag een gezonde 
lunch krijgen. Ouders kunnen kiezen tussen de vrije woensdagmiddag of acht extra vrije dagen per 
jaar. Na schooltijd kunnen kinderen naar de BSO of meedoen aan activiteiten. 
 
In de activiteitenwerkgroep wordt gepraat over de 
organisatie van gezamenlijke activiteiten zoals naschools 
aanbod, een peuter- en kleutersportdag en afstemming van 
activiteiten in de wijk. Zo is net voor de zomervakantie 
gezamenlijk een circusweek georganiseerd.  
 
Sportactiviteiten Najaar 2010 
Kleutergym        
Ben jij tussen de vier en zes jaar en zou je graag willen gymen. Kom dan op dinsdagmiddag van 
14.30 uur tot 15.30 uur naar de gymzaal aan de Rozenstraat. Want daar is Malika van Hercules 
Hebe om kleutergym te geven. Als je zin hebt kan je gewoon een keer met pappa of mamma gaan 
kijken. 
  
Sport en spelinstuif 
Zit jij in groep 3 t/m 8 en vind je sporten helemaal te gek, kom dan elke woensdag van 14.30 uur 
tot 15.30 uur naar de gymzaal aan de rozenstraat. Daar zijn Frank en Aafke met een afwisselende 
sport en spel instuif. 
Kosten zijn € 0,50 per keer. 
  
Voor meer informatie over sport kunt u contact opnemen met Consulent Sport & Bewegen Marieke 
Rolink 
Tel: 053-4817757 
Mail: M.rolink@enschede.nl 
  
Cultuuractiviteiten najaar 2010 
Open atelier: 
Iedere woensdagmiddag tussen 14.30 en 15.30 uur op de zolder 
van basisschool La Res voor alle kinderen van 4 tot 12 jaar. 
Inschrijven is niet nodig. 
Kom gezellig langs dan gaan we samen aan de slag om mooie, 
bijzondere kunst te bekijken en zelf te maken.  
 
Modeshow! 
Kom op maandagmiddag 22 november om 15.30 uur kijken naar een spetterende modeshow in 
buurthuis Laares. Kinderen hebben hun saaie broek, t-shirt, tas of schoenen een nieuw leven 
gegeven en showen dit vol trots.  
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Uitnodiging voor de 3e 
wijkschouw in de Laares 
Buurthuis Laares, Tulpstraat 

Dinsdag 9 november 
18.00 – 20.00 uur 

 
We verzamelen om 18.00 uur bij 
Buurthuis de Laares aan de Tulpstraat en 
wandelen daarna gezamenlijk door de 
wijk. 
 

Bij deze avondschouw zal vooral gelet worden op de openbare verlichting en de sociale 
veiligheid in de wijk. 
 
Vertegenwoordigers van Politie, Woningcorporaties, Alifa, Stadsdeelmanagement, 
DSOB integrale handhaving, Stadsdeelbeheer en Gemeenteraadsleden zijn ook 
uitgenodigd.  
 
Dus voelt u zich als bewoner betrokken bij, of heeft u vragen over de leefbaarheid en 
veiligheid in de wijk dan bent u welkom. 
 
Angelie Braakman, Wijkcommissie de Laares 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

HERHAALDE OPROEP! HERHAALDE OPROEP! 
 
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. 

 
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 
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Buurtfeest “oud Laares” op zaterdag 21-08-2010   
Verslag: 
  
Het buurtfeest wat we hebben georganiseerd was een groot succes en was erg gezelllig. 
Er is nog lang over na gepraat. 
De mensen vonden het erg jammer dat dit niet eerder van de grond is gekomen. 
Het weer was deze dag fantastisch. 
Ondanks dat er nog weinig kinderen in dit oude stukje Laares wonen hebben zij zich prima 
vermaakt. 
 
Er was een springkussen, Oud Hollandse spelletjes, ze konden tegeltjes beschilderen en uiteraard 
was er gezorgd voor broodjes knakworst, patatjes met een snack en heel veel ranja. 
Toen het feestje voor de kinderen te einde was, kregen ze allemaal een leuke beker gevuld met 
snoepjes. Om 18.00 uur is het feest voor de volwassenen van start gegaan. 
Ook deze mensen hebben het goed naar hun zin gehad en waren erg tevreden over onze 
organisatie. Deze grote barbecue was de afsluiting voor de laatste bewonders van het oude stukje 
Laares. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
De organisatie,  
Laaressingel 86 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Poppentheater De KletsKous met  ‘Alles weg’ 
 
‘Alles weg’ is gebaseerd op het prentenboek van 2009 ‘Anton kan toveren’, van Ole Könnecke, 
waarin Anton een echte toverhoed heeft en kan toveren... 
Er is een toverkist gevuld met allerlei materialen, want niets is kant en klaar. Alles moet getoverd 
worden. Niet alleen Anton maar ook zijn vriendjes. Als dat maar gaat lukken…. Kinderen kunnen 
meespelen en meezingen tijdens de voorstelling.  
Voor kinderen van 2 t/m 6 jaar.  
 
Woensdag 27 oktober 2010 om 14:30 uur Entree € 5.00  
 
Popronde – Lake Montgomery 
 
Popronde is een landelijk reizend festival dat elk najaar in de periode september tot en met 
november plaatsvindt in 24 steden. In elke stad treden op één avond circa 25 opkomende 
Nederlandse bands op bij ongeveer evenzoveel podia.   
De Enschedese editie vindt dit jaar plaats op donderdag 28 oktober. 
 
Donderdag 28 oktober 2010 om 20:30 uur Entree gratis 
 
Het Vestzaktheater 
Walstraat 35 
7511 GG Enschede 
Tel. 053-4301887 
 
www.hetvestzaktheater.nl 
 

 
 

Pagina 6 
 

 



 
 

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 


