
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Openbare wijkcommissie  
De vergadering van 10 Maart 2011 in buurthuis Laares tijd:19:30uur  
heeft als thema:  “Verkeerscirculatieplan gemeente Enschede” 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. 
 Tevens kunt u zelf ook nog bespreekpunten indienen (bij voorkeur vóór 01-03-2011). 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Verder in dit nummer: Ondergeschikt?- SiztTwente – Wijkcommissie Laares – Fuchsiadag -  
Kinder Pers Bureau - Wist U dat – inleveren copy voor 21Maart 
 

WIJKKRANT de LAARES 
Jaargang 35 - Nummer 2 – Feb 2011 

uitgegeven door de stichting Wijkcommissie de Laares 
Email: wijkkrantlaares@hotmail.com 
 



 
 

 

            Schouwinkstraat 18 7531 AH Enschede tel 053-4324599 
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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 



 
 
‘Wij zijn ondergeschikt aan junks’ 
woensdag 16 februari 2011 | 19:16 

 

 
Foto Frans Nikkels 

ENSCHEDE - De frustratie bij bewoners 
in de Laares is groot. Ze vinden de 
manier waarop de gemeente het plan 
doordrukt om 24 verslaafden op deze 
plek in de wijk te huisvesten te gek 
voor woorden. „Er wordt wel gepraat, 
maar niet geluisterd,” stelt Jan Grijsen 
vast tijdens een zitting van de 
bezwaarschriftencommissie. „Er is 
sprake van minachting van de bewoners 
van de Laares. Het welzijn van de buurt 
wordt ondergeschikt gemaakt aan het 
belang van 24 junks en alcoholisten.”  

De gemoederen lopen soms hoog op in de 
drukbezochte commissie. Aan de orde is de 
bouwvergunning die de gemeente heeft 
verleend aan Ons Huis voor de hoek 
Minkmaatstraat/Leliestraat. De corporatie wil 
er een complex van vier verdiepingen met 24 
appartementen en twee logiesruimtes 
bouwen. Het hele complex wordt verhuurd 
aan het Leger des Heils. Die wil haar pension 
de Borch aan de C.J. Snuifstraat sluiten en 
een groot deel van de dertig bewoners 
verhuizen naar de Laares.  

Voor de gemeente gaat het om zelfstandig 
wonenden, waarbij er alleen sprake is van 
toezicht. Volgens bezwaarmakers tegen het 
complex gaat het om zorgwoningen. Ze 
voelen zich gesterkt door de uitspraken van 
Ons Huis dat er ook twee logeerruimtes 

komen ‘voor noodopvang van direct te 
plaatsen mensen van elders’.  

Voor het parkeren wordt alleen uitgegaan 
van bezoekersparkeren, waarvoor de norm 
van 0,6 geldt. Op het achterterrein zijn acht 
parkeerplekken gedacht, de overige vier 
plaatsen moeten ergens langs de openbare 
weg worden gevonden. De gemeente 
benadrukt, tot groeiende ergernis van de 
omwonenden, dat er geen sprake is van een 
zorgcomplex. „Er wordt geen zorg verleend in 
het gebouw, er zal alleen sprake zijn van 
toezicht. Het gaat om een kwetsbare groep 
die dagbesteding elders of thuis heeft,” 
benadrukt Ploni Spit, juridisch adviseur 
afdeling vergunningen. „De bewoners zijn 
zelfredzaam.”  

Bezwaarmakers vinden dat misleidend. „Er 
wordt gesuggereerd dat het om zelfstandig 
wonen gaat. Maar het gaat om mensen met 
de indicatie AWBZ zorg met verblijf. Dat heeft 
de gemeente in eerdere correspondentie 
schriftelijk vastgelegd,” houdt Dorine 
Wensink-Mateman de commissieleden voor. 
„De gemeente schrijft zelf dat er 7 x 24 uurs 
toezicht en begeleiding worden geboden.” 
Volgens haar is er, gezien de aard van de 
ziekte van de toekomstige bewoners, 24 uur 
per dag begeleiding nodig.  

De vergunning is volgens Wensink verleend 
op onjuist gronden. Zij en andere 
omwonenden hebben ook grote bezwaren 
tegen het dominante appartementencomplex 
dat in hun buurt mag verrijzen. Ze betwisten 
dat hier een gebouw van vier bouwlagen mag 
verrijzen. Zij verwijzen naar het gemeentelijk 
monument aan de overkant, de voormalige 
Minkmaatschool, en het kleinschalige 
karakter van de bebouwing.  

De gemeente verwijst naar het standpunt van 
de Welstandscommissie. Die vindt het 
geplande pand juist passend in de categorie 
‘dorpse linten’; Welstand oordeelt dat het 
accent op deze hoek juist een pluspunt is.  

De bezwaarschriftencommissie zal een 
uitspraak over de bouwvergunning moeten 
doen. Ze verwachten daar minimaal vier tot 
zes weken voor nodig te hebben  

Bron: TC Tubantia 17 februari 2011. 



 

 

De Stichting Informele Zorg Twente 
organiseert in maart een activiteit voor jonge 
Mantelzorgers van 9-12 jaar (basisonderwijs): 

Schaatsen! 

Waneer: Woensdag 9 maart     
 
Waar:        
IJsbaan Twente 
Enschede 
Colosseum 90 
7521 PT 
Enschede  
Programma 
(o.v.b.): 
13.30   aanvang 
13.30-14.00   kennismakingsspel 
14.00-14.20 eten & drinken  
14.20-14.30 schaatsen aantrekken 
14.30-16.30 schaatsen 
16.30-17.00 schaatsen uit en afsluiting 

 
Ga gezellig met ons mee & meld je aan! 
Wil je net zo goed worden als Sven Kramer? 
Schaats dan gezellig met ons mee! Schrijf 
dan even een mailtje naar: 
m.vandehoef@siztwente.nl, of bel naar: 053 - 
431 39 40   

Aanmelden kan t/m woensdag 2 maart !! 
De kosten voor de activiteit zijn voor rekening 
van de SIZT. Als je zelf schaatsen hebt of van 
iemand kunt lenen dan zou dat erg fijn zijn! 
Anders krijg je van ons huurschaatsen van de 
ijsbaan. Kussentjes voor je billen zijn 
overigens niet te huur bij de schaatsbaan, 
dus die moet je zelf meenemen :P 
Geen vervoer of een vriend(in) mee? 
Wil je wel mee maar heb je geen vervoer, ga 
je voor het eerst mee en wil je graag iemand 
meenemen of heb je een andere vraag of 

opmerking, zet dat dan ook even in de mail 
of bel eventjes om te overleggen. In het 
geval van vervoersproblemen kunnen we 
eventueel contact leggen met andere 
families, zodat jullie samen kunnen rijden! 

Tot de 9de!! 

Wesley Elfers & Mirjam van de Hoef, 
Consulenten Jonge Mantelzorgers 

Stichting Informele Zorg Twente, Molenstraat 
50, 7514 DK ENSCHEDE 

Tel: 053 - 431 39 40   
m.vandehoef@siztwente.nl, 

Neem ook eens een kijkje op: 
www.siztwente.nl 

 
-------------------------------------------- 
 
Nieuws van Wijkcommissie Laares 
 
De brede school in de Laares  
Al enige jaren werken in de Laares de 
basisschool (Consent), de peuterspeelzaal 
(Alifa), het kinderdagverblijf en de 
buitenschoolse opvang (beide SKE) samen 
onder de naam ‘Brede School La Res’. De 
samenwerking wil zich ontwikkelen tot een 
‘integraal kindcentrum’ voor kinderen van 0-
12 jaar en hun ouders. 
De partners in de brede school willen graag 
hun werkzaamheden zoveel mogelijk 
bundelen in één gebouw. Bij de plannen voor 
het (ver)bouwen van de brede school heeft 
men ook buurthuis Laares betrokken. De 
plannen zijn al in een vergevorderd stadium.  
 
Maar de partners in de brede school en de 
gemeente waren één ding vergeten ….. 
 
Buurthuis Laares is van de buurtbewoners!  
Het voormalige badhuis is in 1978 door de 
gemeente overgedragen aan de bewoners 
van de Laares. Daarom is Wijkcommissie 
Laares van mening dat dit gebouw alleen 
gebruikt mag worden voor de brede school 
als de brede school de doelstelling heeft om 
een voorziening  voor álle buurtbewoners te 
zijn. Dit gaat wat ons betreft veel verder dan 
het verhuren van een ‘multifunctionele 
ruimte’ aan een ieder die daar om vraagt. 
  
De wijkcommissie is in gesprek met de 
partners in de brede school en streeft daarbij 
naar een wijkcentrum waarin alle kinderen en 
volwassenen van de Laares (en evt. 
daarbuiten) een plekje kunnen vinden. 
Daarvoor is het nodig  



 
om te inventariseren welke behoeften er 
bestaan bij de wijkbewoners.  
Tijdens de inloopmiddag in de Spaanse 
Sociëteit is een kleine enquete gehouden.  
We hebben 28 formulieren terug gekregen, 
die betrekking hadden op 84 personen. 
(gemiddeld 3 personen per huishouding) In 
leeftijd variërend van 0 jaar tot 72 jaar. 
 
Wensen van wijkbewoners 
De wijkcommissie is van plan om voor de 
zomervakantie een uitgebreid onderzoek  
te doen in de wijk naar de wensen, 
verwachtingen en mogelijkheden van de 
inwoners van de Laares. 
Deze uitkomst willen we als basis gebruiken 
voor de invulling van het wijkcentrum. 
 

Als u suggesties, vragen of een passende 
naam voor het wijkcentrum wilt doorgeven, 
dan kan dit via 
wijkcommissielaares@gmail.com.  
 
 
Wijkschouw Laares 
Wat is een wijkschouw? 
Twee of drie keer per jaar loopt een groep 
mensen door de wijk om te bekijken waar 
zaken verbeterd moeten worden. Na de 
schouw wordt besproken wie welke 
problemen in de wijk moet verhelpen. 
 

Wie doet de wijkschouw? 
De deelnemers aan de wijkschouw hebben 
verschillende achtergronden: 
stadsdeelmedewerkers, verkeerskundigen, 
verlichtingsdeskundige (avondschouw), 
politie, woningbouw, raads-leden, enz. Maar 
het belangrijkste zijn natuurlijk de 
buurtbewoners. Zij kunnen precies aangeven 
welke zaken in hun woonomgeving 
aangepakt moeten worden. 
 
 
 

Geef u op! 
Als u mee wilt praten over het leefbaar 
houden van uw woonomgeving geef u dan op 
voor een wijkschouw. Als u zelf geen tijd 
heeft om een uurtje door de wijk te wandelen 
dan kunt u ook knelpunten aanmelden via 
wijkcommissielaares@gmail.com.  
 
------------------------------------------------------------ 
 
 
 

 
Donderdag 10 maart houdt de 
wijkcommissie een openbare 
vergadering in Buurhuis Laares met 
als thema het verkeerscirculatieplan 
(VCP) van de gemeente. Aanvang 
19.30 uur.  
 
Het komende jaar maakt het MST een begin 
met de bouw van een nieuw ziekenhuis aan 
de Beltstraat/Koningstraat. Tevens bereiden 
woningcorporatie De Woonplaats en het 
ontwikkelingsbedrijf Proper Stok zich voor op 
de bouw van woningen tussen de 
Schoolstraat / Visserijstraat en de 
Molenstraat. Dat zijn belangrijke 
ontwikkelingen voor Enschede. 
 
Het gemeentebestuur wil met een 
zogenaamd verkeerscirculatieplan (VCP) het 
autoverkeer rond die grote projecten zo goed 
mogelijk afwikkelen. Het goed bereikbaar 
houden van voorzieningen in de binnenstad 
staat daarbij voorop. Via het VCP moet de 
gemeente een beslissing nemen over het 
eventueel treffen van verkeersmaatregelen 
op bijvoorbeeld de Molenstraat, de Zuidlus en 
de Beltstraat. Maar de gemeente moet er ook 
voor waken dat het autoverkeer zich teveel 
verplaatst naar wijkstraten die daarop niet 
berekend zijn. Dat zou de leefbaarheid in die 
wijken kunnen verminderen. 
 
Het college van B&W van Enschede wil 
komen tot een VCP waarin zij de betrokken 
belangen goed tegen elkaar afwegen. Dat 
willen zij doen in samenspraak met de 
bewoners van de stad, u dus! Tijdens de 
vergadering van de wijkcommissie zal de 
projectleider VCP, Bert ter Horst, de 
wijkbewoners nader informeren over diverse 
aspecten van het VCP en de 3 scenario’s voor 
de afwikkeling van het autoverkeer op onder 
meer de Molenstraat, de Beltstraat en de 
Zuidlus. Na deze bijeenkomst hebt u dan nog 
een korte tijd om uw voorkeur te bepalen en 
kenbaar te maken tijdens één van de 
discussieavonden die in maart gehouden 
zullen worden.  
 
Voor meer informatie over het VCP en de 3 
scenario’s zie ook www.enschede.nl. Vooral 
de gevolgen van de 3 verschillende scenario’s 
voor de Molenstraat zijn voor De Laares van 
belang. Wordt het drukker of rustiger op de 
Oldenzaalsestraat, de Oosterstraat en de 



Laaressingel? Hoe gaan we met de auto van 
en naar het station en het ziekenhuis? Op 
deze vragen (en meer)hopen we deze avond 
een antwoord te krijgen, zodat we als 
wijkcommissie Laares samen met u een 
duidelijke voorkeur kunnen bepalen voor één 
van de scenario’s. Maakt u vooral van de 
gelegenheid gebruik om uw mening over het 
VCP te vormen en kom op donderdag10 
maart naar de wijkcommissievergadering in 
Buurthuis Laares. De vergadering begint 
om19.30 uur, dus een half uur eerder dan 
gebruikelijk.  
  
----------------------------------------------------------  

 
FUCHSIA-STEKKENDAG 
Voor uw tuin, balkon of kamer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Computer, internet en e-mail voor 
absolute beginners 
Heeft u geen of heel weinig ervaring met de 
computer, internet en e-mail? Dan is dit de 
cursus voor u! U leert in een rustig tempo  
omgaan met de computer en wordt wegwijs 
gemaakt in de mogelijkheden van internet 
en het versturen van e-mail. 
 

 5 bijeenkomsten op 
dinsdagochtend van 9.30 tot 11.30 
uur 

 Data: 8, 15, 22, 29 maart, 5 april 
 Kosten: € 42,50 voor leden en € 

47,50 niet voor leden 
 

 Fotobewerking voor gevorderden 
U wordt verder wegwijs gemaakt in de 
mogelijkheden van fotobewerking. 
U gaat onder persoonlijke begeleiding 
aan de slag met uw eigen foto’s. Er 
wordt gewerkt met het programma 
Adobe Photoshop Elements. Voor 
deelnemers die de cursus 
"Fotobewerking voor beginners" 
hebben gevolgd. 
 

 5 bijeenkomsten op maandagavond 
van 19.00 tot 21.00 uur 

 Data: 21, 28 maart, 4, 11, 18 april.  
 Kosten: € 57,50 voor leden en € 62,50 

voor niet leden 
 
 

De Fuchsia Club Twente organiseert  
op zaterdag 14 mei van 10.00 tot  
15.00 uur een stekkendag bij de 
Mariakerk aan de Deurningerstraat  212  
in Enschede. Er worden voordelige stekken 
van fuchsia’s  en meststoffen aangeboden. 
Voor al uw vragen over verzorging van deze 
mooie planten adviseren u onze vakmensen. 
Er zullen demonstraties stekken worden 
gegeven. 
Nieuwe leden zijn welkom. 
  
Bij voorbaat onze dank. 
Met vriendelijke groet, 
  
M.S.Jansink 
Johanna Naberlanden 41 
7542 NX Enschede 
Tel. 053 4770627 
Mob. 06-45015703 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aflevering 1 
Samengesteld door Thomas en Eva 

Wil je meedoen? Mail naar kpb.laares@gmail.com. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOPPEN 
 3 vrienden zitten op een onbewoond eiland. Op 

een dag spoelt er een fles aan met een geest 
erin. Ze mogen alle drie een wens doen. De 
eerste man wenst dat hij thuis is. De tweede 
man wenst hetzelfde. En de derde man zegt: 
Wat een saaie boel hier, ik wilde dat mijn 
vrienden er weer waren. 

 Jantje komt lachend thuis. Zijn vader vraagt: 
Waarom lach je zo? Jantje zegt: Ik moet 
strafwerk maken. Ik moet honderd keer 
schrijven: ik ben een ezel. Maar waarom lach je 
dan zo, vraagt vader. Dan zegt Jantje: Jij moet 
het ondertekenen. 

 2 gedachtelezers komen elkaar op straat tegen. 
Zegt de één tegen de ander: Zo, met jou gaat 
het goed. Hoe gaat het met mij? 

Vervolgverhaal 
Ik heet Eva. Ik ben de hoofdpersoon in dit 

verhaal. Dit verhaal speelt zich af in de 
zandbulten. 

 
Het was avond; buiten was het al donker. Ik 
wilde nog even op de zandbulten gaan spelen. 
Mijn moeder riep naar me: “Kijk je wel uit voor 
enge mensen?” Ik riep: “JAAAA”. Ik pakte mijn 
jack en deed de deur open. Een koude 
windvlaag overviel me. Ik liep erg snel naar de 
zandbulten. Ik stond voor een bult en zocht 
een zitplek. Opeens voelde ik een hand op mijn 
schouder……… 

Wordt vervolgd 

Recept voor de allerlekkerste Brownies van Jamie Oliver 
Voor 20 stuks 

 
- 250 gram ongezouten boter              - 360 gram kristalsuiker 
- 200 gram donkere fairtrade chocolade   - 4 eieren 

(70% cacao), gebroken                      - 80 gram cacaopoeder, gezeefd 
- 65 gram bloem, gezeefd                       - 1 theelepel bakpoeder 
 
Naar keuze: - 250 ml crème fraîche 
  - de schil van 1 sinaasappel 
  - 50 gram  gehakte noten 

Verwarm je oven voor op 180 C. Bedek een bakvorm van 25 cm doorsnede met bakpapier. In een 
grote kom boven kokend water, smelt je de boter en de chocolade en roer je tot het zacht is. Als je 
noten gebruikt doe ze er dan nu bij. In een andere kom roer je  het cacaopoeder, de bloem, het 
bakpoeder en de suiker door elkaar en doe je het bij de boter, chocolade en noten mix. Roer het 
goed door elkaar. Doe de eieren erbij en roer tot je een zijdeachtige substantie hebt. 
 
Doe je brownie-mix in de bakvorm en bak hem ongeveer 25 minuten in de oven. 
Hij moet niet hard zijn, dus als je er met een cocktail prikker in prikt moet hij er niet helemaal 
schoon uitkomen. Het is een heerlijk toetje met de crème fraîche gemengd met de sinaasappelschil. 



 
De WKL vergadert : iedere 2de donderdag in 
feb, apr, jun. 2011 om 20.00 uur in buurthuis 
Laares. De vergaderingen zijn openbaar. In juli 
en augustus is er géén vergadering en dus ook 
geen wijkkrant. 
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 
Kopij inleveren uiterlijk derde vrijdag 
van de maand.  

Redactieadres:  
wijkkrantlaares@hotmail.com    

Druk: Wijkkrant Laares 
 

Wist u dat…….. 
 
 Twente millieu oud papier inzamelt op    

donderdag  3 maart. en 31 maart. 
      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 maanden 
Februari ,April en Juni 2011 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hartstichting zoekt collectanten in 
Enschede.  
 
Van 3 t/m 9 april 2010 vindt de 
jaarlijkse collecteweek van de 
Nederlandse Hartstichting plaats. 
Tijdens deze Hartweek vraagt de 
Hartstichting financiële steun voor het 
bestrijden van hart- en vaatziekten. 
Laat uw hart spreken en help ook mee 
in de strijd tegen hart- en vaatziekten! 
 
Ieder jaar in april gaan bijna 600 
enthousiaste collectanten op pad voor de 
Hartstichting in Enschede. Zij halen jaarlijks 
een enorm bedrag op. In 2010 bedroeg de 
opbrengst van de collecte in Enschede ruim 
45.000 euro. Landelijk gezien staan wij 
hiermee aan de top.  Dit geld wordt gebruikt 
voor wetenschappelijk onderzoek, het 
verbeteren van de kwaliteit van patiëntenzorg 
en het geven van voorlichting over een 
gezonde leefstijl. En hoewel de laatste jaren 
steeds minder mensen aan hart- en 
vaatziekten overlijden, neemt het aantal 
patiënten juist toe. In 2006 waren dat er al 
860.000 en naar verwachting zijn er 1.3 
miljoen hart- en vaatziektepatiënten in 2020 
Help ook! 
De collectanten worden bijgestaan door 
wijkhoofden die wij ook nog nodig hebben. 
Iets voor U? 
Anders met een paar uur per jaar collecteren 
voor de Hartstichting, helpt u de Hartstichting 
ook al met haar levensreddende werk. 
Geïnteresseerden kunnen contact 
opnemen met de Vrienden van de 
Hartstichting, telefonisch 053-4766389 of via 
de mail hacowolf@telfort.nl  
 
 
Het comité dankt U hartelijk voor Uw 
medewerking. 
 
Namens het Comité Vrienden van de 
Hartstichting, 
afdeling Enschede, 
 
C.M. Wolf-Hoeks, adm. 
Buurserstraat 366, 
7544 RH Enschede.  

 
 



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 
    
Alifa Buurthuis Laares 
Tulpstraat 65                   tel.  433 37 68 
 
Gem.Enschede                   tel.  481 81 81 
Project manager Laares   
Bert ter Horst                    tel:  481 53 49 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

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! 
 

 



 
 
 
 

 

Reekers    
Tweewielers 
VOOR U IN DE LAARES 
VERKOOP EN REPARATIES 
Minkmaatstraat 122 
Tel. 435 77 78 
 

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  -  Ronald Lassche  
of info@fysiostokhorst.nl                                                         Karolien Levink    

Voor al uw verbouw, Timmer en Tegelwerken 
                   Gespecialiseerd in Badkamers 
 

   
 Goudsbloemstraat 23     7531 DD Enschede 
  Tel: 053 – 435 91 56     GSM  06 - 23170400 




