
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Het thema van de openbare wijkcommissievergadering van 9 dec. 
 is "De Laares in de winter".  

       
          Dan komt o.a. aan de orde: 

 hoe worden de straten/stoepen 
onderhouden bij vorst of  

           sneeuwval (en door wie)?  
 hoe om te gaan bij overlast vuurwerk?  
 wat te doen met je huisdieren?  
 welke buren hebben hulp nodig bij glad 

weer? En welke hulp? 
 
 

Bent u geïnteresseerd in dit onderwerp of wilt u meer weten over de 
werkzaamheden van de wijkcommissie,kom dan op donderdagavond 
9 december naar Buurthuis Laares. 
De vergadering begint om 20.00 uur en de koffie en thee staan klaar. 
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            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 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
               
 
Inloopmiddag WOM De Laares 
Op woensdag 9 februari houdt de WOM De Laares in samenwerking met onder andere 
de gemeente Enschede en wijkcommissie Laares een inloopmarkt. De inloopmarkt wordt 
gehouden in de Spaanse Sociëteit, Laaresstraat 27 van 16.00 uur en 20.00 uur.  
 
Tijdens deze inloopmiddag zullen wij u informatie verschaffen over de nieuwste 
woningbouwplannen en verkavelingen. Ook zal er informatie worden verschaft over het 
woon- en bouwrijpmaken. De inloopmarkt is bedoeld voor alle bewoners van de Laares en 
u bent dan ook van harte welkom. 
 
Woon- en bouwrijpmaken De Laares 
Zoals u heeft gezien wordt er druk gewerkt aan de wegen in de wijk. Uitgangspunt voor 
het woonrijpmaken is dat, zodra er geen bouwverkeer meer plaatsvindt de straten, 
definitief worden ingericht.  
De planning voor het woonrijp en bouwrijpmaken is als volgt(wijzigingen en onvoorziene 
omstandigheden voorbehouden): 
 
a. Woonrijpmaken (definitieve straatinrichting) 
Woonrijpmaken fase 1 (tussen de Leliestraat voor wat betreft het deel tussen Rozenstraat 
en de Minkmaatstraat): heden - week 48 2010. 
Woonrijpmaken fase 2(zijstraat vanaf de Laaresstraat achter voormalige locatie Hubo): 
week 48 - week 51 2010. 
Woonrijpmaken fase 2 (Begoniastraat incl. doodlopende straatjes tussen de Rozenstraat 
en de Minkmaatstraat): week 34 – week 51 2011. 
b. Bouwrijpmaken (tijdelijke straatinrichting) 
Bouwrijpmaken fase 5a (rondom appartementencomplex hoek 
Rozenstraat/Begoniastraat): week 43 - week 49 2010. 
Bouwrijpmaken fase 5a Begoniastraat vanaf de Rozenstraat tot aan de Ribbeltsweg: week 
47- week 6 2011. 
Bouwrijpmaken fase 5 a  Papaverstraat tot aan de Laaressingel: week 47- week 8 2011. 
Bouwrijpmaken fase 3 (zijstraat Laaresstraat naast de Spaanse sociëteit): week 4 - week 8 
2011. 
  

 
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 
 

 



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. Op 22 november 
werd een spetterende modeshow gegeven in 
het buurthuis door de kinderen die hebben 
meegedaan met de workshops Pimp je 
kleding.  
 

Sportactiviteiten tot aan de 
Kerstvakantie 
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 

 
 
  
De verhuizing van BSO Robbedoes: 
 
Omdat de kindaantallen na de zomervakantie 
begonnen te stijgen was het voor ons echt 
tijd om een andere locatie te zoeken. De 
ruimte in Kinderdagverblijf Robbedoes was te 
klein.  
Tijdens de herfstvakantie hebben wij op de 
zolder van school 2 BSO ruimtes ingericht.  
Hier hebben we weer voldoende plek om alle 
kinderen op te vangen, en eventuele nieuwe 
kinderen welkom te heten! 
In de eerste week kwamen er een aantal 
leerkrachten een kijkje nemen want die 
waren toch wel een beetje nieuwsgierig.  
Zowel de kinderen als ouders zijn erg positief 
over de ruimtes: gezellig, ruimtelijk, een 
terug trek plek, meerdere ruimtes, en 
natuurlijk het atelier . De sfeer is er prettig. 
 
Mocht je ook een kijkje komen nemen kom 
dan gerust langs! Wij zijn alle middagen 
aanwezig op de BSO. 
 
Met vriendelijke groet, 
BSO Robbedoes, Mariska de Bruin 
 

Bezwaar: Kunstwerk in de wijk Laares? 

In principe kan er met het kunstwerk een 
begin gemaakt worden, omdat er geen 
bezwaar tegen gemaakt is , wel is er een 
reactie gekomen van een buurtbewoonster 
om nog eens met  omwonenden en wijkcie, 
goed te kijken naar de invulling van het 
terrein.  

Verder geeft ze aan graag een HUP of in 
ieder geval iets voor het uitlaten van honden 
te realiseren. 
(bron redactie) 

 

 
 



Erkenning wijkraad 
De gemeente Enschede heeft in haar 
Regeling Wijkorganen 2008 vastgelegd, 
dat elke wijk- en dorpsraad erkenning 
kan aanvragen bij Burgemeester en 
Wethouders. 
De erkenning houdt in, dat de Gemeente 
het wijkorgaan voor het toegewezen 
gebied als aanspreekpunt van de 
bewoners ziet. Ze informeert het 
wijkorgaan over plannen voor de wijk en 
vraagt hen voorafgaand aan de 
besluitvorming om advies. Ook kan het 
wijkorgaan bij de Gemeente ideeën 
aandragen voor verbetering van de 
leefbaarheid in de wijk. 
 
De wijkcommissie Laares vraagt bij 
deze toestemming aan de bewoners 
van de Laares om voor de periode 
2011 – 2014 als wijkorgaan erkend 
te worden door de gemeente 
Enschede. 
 
Bewoners kunnen tot dertig dagen na 
deze publicatie hun bezwaren tegen de 
erkenning kenbaar maken aan 
Burgemeester en Wethouders, Postbus 
20, 7500 AA Enschede.  
----------------------------------------------- 

           Wist u dat … 
Twente millieu oud papier inzamelt op 
donderdag  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 
 
 

 
dat het nog steeds wenselijk is dat er 
meer vertegenwoordigers uit onze 
wijk Laares in de wijkcommissie Laares 
plaatsnemen! 
----------------------------------------------- 
 
 

 
 
Het nieuwe speelveld is klaar. 
Helaas ligt er geregeld hondenpoep ! 
Wilt u er op letten dat u uw hond 
niet op dit veld uitlaat! 
Bedankt namens iedereen die daar 
speelt. 
--------------- -----------------
--------------- ---------------- 
 
 
 
 
 
 
Verruiming en wijziging 
openingstijden Centrale Bibliotheek 
 
De Centrale Bibliotheek, Pijpenstraat 15, 
verruimt en wijzigt vanaf 1 november 
haar openingstijden.  
De bibliotheek is van maandag t/m 
donderdag geopend van ’s ochtend 9.30 
uur tot  ’s avonds 20.30 uur 
op zaterdag van 9.30 uur tot 17.00 uur. 

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 



Kerstconcert 
 

Het  zangkoor Laus Deo verzorgd dit jaar een 
bijzonder mooi KERSTCONCERT . 
 
Medewerking wordt verleend door de 
zangvereniging TOG uit Nijeveen o.l.v. Pieter 
de Jong. 
Meer dan 120 koorleden  verlenen hun 
medewerking aan deze fraaie avond. 
 
Ook u als publiek bent van harte welkom,  de 
samenzang zal niet ontbreken. 
 
Bekende musici ( o.a. van NEDERLAND 
ZINGT) verlenen hun medewerking. 
JOHAN BREDEWOUT-PIANO. 
COR PLOEG-ORGEL 
JAN EN EDITH POST-TROMPET 
Het geheel staat onder leiding van  
JORRIT WOUDT. 

ZATERDAG  11 DECEMBER. 
NOORDERKERK,LASONDERSINGEL 
18,ENSCHEDE. 
 
Aanvang 20.00 uur 
Voorverkoop  bij de enthousiaste leden 
Online: www.gzk-lausdeo.nl  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Het mannenkoor De Brugger Zangers geeft 
op zaterdag 25 december 2010 (eerste 
kerstdag) zijn traditionele kerstconcert in de 
N.H. Kerk, Gronausestraat 1200 te 
Glanerbrug.  
 
Valentijn Smit en zijn zangers leveren door 
middel van deze alom bekende en 
gewaardeerde traditie een zinvolle bijdrage 
aan de jaarlijkse kerstbeleving. 
 
De closeharmonygroep ”Das Vocal Quartett ”, 
de alt Eline Harbers en pianist John Hondorp 
verlenen hun medewerking aan deze 
sfeervolle en oorstrelende gebeurtenis.  
Diverse aansprekende kerstliederen maken 
deel uit van het smaakvolle programma in 
een meertalige uitvoering. 
 
De gezamenlijke presentatie van o.a. Panis 
Angelicus en Cantique de Noël door alt en 
koor vormt elk jaar weer een hoogtepunt in 
dit muzikale gebeuren. 
Een bezoek zal dan ook ongetwijfeld uw 
kerstgevoel versterken. 
 
De uitvoering begint om 15.00 uur en 
de toegangsprijs kunt u zelf bepalen 
door middel van een vrije geldelijke 
bijdrage. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geachte Buurtbewoners de 
Wijkcommissie nodigd u uit 

voor de Nieuwjaarsreceptie op 
zaterdag 8 januari 2011 

 van 15:00 uur tot 17:00 uur 
 in het Buurthuis Laares 



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 


