




Activiteiten Brede school 
 
 
 
 
 

Sport- en spelinstuif op de 
woensdagmiddag  (6 april – 18 mei, met 
uitzondering van de meivakantie) 
 
Wat: Doe je nog niet aan een sport? En weet je 
eigenlijk niet wat je wilt?. Kom dan naar de sport 
en spelinstuif. Want daar worden allerlei 
balsporten aangeboden. Stel je voor dat je een 
bepaalde balsport erg leuk vindt en hier meer van 
wil weten, kunnen de begeleiders dit voor jullie 
regelen.  Ze kunnen informatie geven over de 
bepaalde verenigingen waar deze sporten worden 
gegeven of ze kunnen jullie meenemen naar 
bepaalde verenigingen. 
Waar:  sportveldje aan de Leliestraat 
Voor wie:  groep 1 t/m 4  
Hoe laat: van 15.00 tot 16.00 uur 
   
Open atelier op de woensdagmiddag  
(6 april – 18 mei, met uitzondering van de 
meivakantie) 
 
Wat: Kinderen maken op prikkelende wijze kennis 
met kunst en gebruiken al hun zintuigen! 
Waar: Buurthuis Laares 
Voor wie: groep 1 en 2 
Hoe laat: van 14.30 tot 15.30 uur 
 
------------------------------------------------ 
 
Buurtschouwen 2011 stadsdeel centrum. 
 
 
In gezamenlijk overleg met vertegenwoordigers 
van diverse wijkraden c.q. bewonerscommissies 
hebben we besloten om de avondschouw, gericht 
op de (openbare) verlichting één keer per twee 
jaar te doen. 
 
Dit houdt in dat er in 2011 twee schouwen zullen 
plaatsvinden. 
 
Afhankelijk van de gebiedsgrootte kunnen we 
lopend of per fiets schouwen.  
 
De route van de schouw wordt gemaakt naar 
aanleiding van verzoeken, meldingen, etc door  de 
deelnemers en wordt ter plaatse vastgesteld. 
 
De geplande data voor de wijk Laares 
hiervoor zijn: 
12 April en 13 September 2011 
Van 15:00 tot 17:00uur  (lopend) 
 
 
 
                         ----- 

Verkoop Tweedehands Dameszomerkleding 
‘de Grote Wollewiet’ 2011 
 
Zaterdag 9 april in boerderij ’t Volbert, 
Anemoonstraat 20   7531 DC   Enschede 
(Stokhorst). 
  
De verkoop vindt plaats van 13.30 uur tot 15.30 
uur. Tevens kan 's morgens tussen 9.30 uur en 
11.00 uur dameszomerkleding vanaf maat 36, die 
modieus, schoon en heel is, voor verkoop worden 
ingeleverd; maximaal 20 stuks per aanwezige 
inleveraar. Ook positiekleding, galakleding, 
handtassen en riemen zijn welkom.  
Voor spijkerbroeken hanteren we een maximum 
van 2 stuks per inleveraar. 
Tot ziens op de beurs. We hopen op een grote 
opkomst. 
Voor meer inlichtingen kunt u bellen 
 
              053 – 4333543. 
 
             --------------------    
 
 
 
 
Beste Buurtbewoners, 
 
zoals bekend is de WOM momenteel volop bezig 
met het bouwrijp maken van fase 5 van de 
Laares.Helaas hebben zij de afgelopen tijd 
moeten constateren dat de aangebrachte houten 
piketten (meetpunten) regelmatig worden 
verwijderd . 
 
Het personeel van zowel de civiele aannemer als 
van de aannemer van de nutsbedrijven heeft 
jeugdige personen, vanuit de wijk de Laares, met 
deze piketten zien rondlopen op het bouwterrein. 
 
Ook wordt er met materialen van de aannemers 
rondgesleept (zoals pvc buizen etc).Je zult 
begrijpen dat hierdoor de werkzaamheden 
aanzienlijk worden vertraagd 
 
En dat inmiddels ook al een behoorlijke 
schadepost is ontstaan doordat de meetpunten 
opnieuw moeten worden uitgezet en de 
materialen weer bij elkaar moeten worden 
gezocht en soms reeds gelegde buizen opnieuw 
moeten worden gelegd. 
 
Zou u, als u iets dergelijks ziet of hoort de 
kinderen er op willen wijzen, dat wat zij als 
onschuldig spelletje zien behoorlijke gevolgen kan 
hebben voor de bouw en de kosten. 
 
Met vriendelijke dank voor uw medewerking, 
 
Personeel en directie WOM 
  
 









Kick-off in centrum Enschede 
Inschrijving KidsRUN geopend 
 
ENSCHEDE, 28 maart 2011 – De inschrijving voor 
de SKE KidsRUNs is geopend.  
Vanaf maandag 28 maart kunnen alle kinderen in 
de leeftijd van 4 tot 12 jaar zich inschrijven voor 
de kortste, maar misschien wel leukste afstand 
van de Enschede Marathon. Op zondag 17 april 
wordt de SKE KidsRUN op een vijftal locaties in de 
Stad Enschede gelopen. ’s Ochtends staan de 
lopen gepland in de wijken en dorpen langs  
het parcours. Na het binnenhalen van de laatste 
marathonloper op de Boulevard 1945  
is het om half vijf ruim baan voor de jongste 
deelnemers. Een knallende afsluiter!  
De SKE KidsRUN is geen wedstrijd maar een run-
for-fun over een afstand van maximaal 1000 
meter. 
 
De kosten voor inschrijving zijn € 2,00 per kind. 
Hiervoor ontvang elke deelnemer een 
startnummer, 4 speldjes en een De-Woonplaats 
T-shirt. Voor-inschrijven is mogelijk op diverse 
locaties : Runnersworld Enschede, Prismare, 
postagentschap Yntema, Speeltuin Lindenhof en 
Sport2000 in Glanerbrug. Na-inschrijven op 17 
april is mogelijk tot 30 minuten voor de start. 
Voor mee informatie en openingstijden 
www.enschedemarathon.nl 
 
Lopen voor Kans voor een Kind  
Van het inschrijfgeld gaat € 1,00 direct naar de 
Stichting Kans voor een Kind. Deze Twentse 
Stichting vervult wensen van kinderen die het 
vanwege een lichamelijke beperking of ziekte het 
gemakkelijk hebben. De situatie kan ook 
psychisch of sociaal-maatschappelijk van aard 
zijn. Vaak is er geen uitzicht op verbetering van 
deze situatie. Stichting Kans voor een Kind wil 
deze kinderen een hart onder de riem steken en 
hun hartenwensen in vervulling laten gaan.  
 
Kick-off op 31 maart 
De kick-off van de SKE KidsRUNs in Enschede zal 
op donderdag 31 maart plaatsvinden. Kinderen tot 
12 jaar kunnen dan gratis meedoen met een 
trainingsloop over 500 meter. 
Startlocatie is het Van Heekplein. Inschrijven kan 
vanaf 15.30 uur bij Runningcenter aan  
de Heurne, de start is om 17.00 uur. Onder de 
deelnemers worden 6 paar echte 
hardloopschoenen verloot, voor de jongen en het 
meisje dat al eerste de finishlijst passeert staat 
een glimmende beker te wachten bij de finish. 
Elke deelnemer krijgt een T-shirt. 
 
De Stichting Kinderopvang Enschede is 
hoofdsponsor van de KidsRUNs, De-Woonplaats is  
co-sponsor. De Twentsche Courant Tubantia 
mediapartner van de Enschede Marathon.  
 

Lopers kunnen via www.enschedemarathon.nl 
inschrijven voor de 43e editie van de Enschede 
Marathon op 17 april 2011. 
------------------------------------------------------------ 
WIJKINFO    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 
 




