
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thema van deze maand: 
het groenstrookje in de Rozenstraat 
het Hendrik Jan Aldenkamp plantsoen o.i.d. 
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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 

Voor al uw verbouw, Timmer en Tegelwerken 
                   Gespecialiseerd in Badkamers 

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

Gezondheidscentrum Oosterpoort 
Oosterstraat 2 – 19   7514 DZ Enschede 
Tel: 053 4321609 
www.oosterpoortlogopedie.nl 
info.oosterpoortlogopedie.nl 



 
 
 
NIEUWS VAN DE WIJKCOMMISSIE 
 
In de wijkkrant van juli hebt u kunnen lezen 
dat de wijkcommissie bezwaar heeft gemaakt 
tegen de vergunning voor de gedeeltelijke 
sloop, verbouwing en verandering van de 
bestaande school La Res in een brede school. 
De bezwaarcommissie heeft inmiddels een 
datum vastgesteld waarop de wijkcommissie 
het bezwaar mag komen toelichten: dinsdag 
6 september 14.40 uur. De uitspraak zullen 
we zo spoedig mogelijk in de wijkkrant en op 
de website publiceren.  
 
Het moge duidelijk zijn dat de wijkcommissie 
niet tegen het tot stand komen van een 
brede school is, maar dat wij erg hechten aan 
de buurthuisfunctie van het gebouw. Door de 
vele ontwikkelingen, ook binnen de gemeente 
Enschede, is een centrale plaats in de wijk, 
waar bewoners en functionarissen elkaar 
kunnen ontmoeten, van groot belang. 
 
Verderop in deze wijkkrant staat een artikel, dat 
wij hebben overgenomen uit de wijkkrant Zuid 
Oost van augustus 2011. Het interview met 
burgemeester Den Oudsten is afgenomen en 
uitgewerkt door de redacteur van de wijkkrant 
Zuid Oost, i.c. Lies Schole, die met deze 
bronvermelding toestemming heeft gegeven dit 
artikel over te nemen in de wijkkrant Laares. In 
dit interview geeft de burgemeester aan dat hij een 
buurthuis ook als een belangrijke voorziening in 
een wijk ziet. 
 
De gemeente gaat vanaf 2011 werken met 
wijkbudgetten. Hierbij krijgen de bewoners van 
de Laares  meer zeggenschap over de besteding 
van de financiële middelen dan in het verleden. 
Om met elkaar te kunnen overleggen, plannen uit 
te werken en een archief op te bouwen zodat in de 
toekomst gebruik gemaakt kan worden van 
ervaringen uit het verleden, denkt de 
wijkcommissie dat het buurthuis wel degelijk een 
functie heeft in de wijk en dus behouden moet 
worden. 
------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------ 
 
 
uitgelicht :     Van onze adverteerder 
 
BEHOUD UW ZELFSTANDIGHEID 
MET BEHULP VAN OEFENTHERAPIE  
 

 
 
CESAR EN MENSENDIECK 
 
Heeft u problemen met bewegen, zoals 
problemen met (op)staan of (trap)lopen? 
Worden spieren strammer of nemen 
pijnklachten toe?  Bent u de laatste 6 maand 
meer dan 2x gevallen? Of bent u bang om te 
vallen en gaat u daardoor minder de deur 
uit? Of herkent u bovenstaande problemen 
bij iemand uit uw omgeving? 
 
Oefentherapie Cesar en Mensendieck kan een 
bijdrage leveren aan het zo lang mogelijk 
zelfstandig blijven functioneren en het 
behouden of vergroten van de 
zelfredzaamheid.  
 
Tijdens de therapie wordt er aandacht 
besteed aan het verbeteren van de balans bij 
het verrichten van allerlei dagelijkse 
bewegingen en aan het verminderen van de 
valangst en/of bewegingsangst. 
Ook wordt er inzicht gegeven hoe iemand het 
risico om te vallen kan verminderen. Waar 
nodig wordt gewerkt aan het verbeteren van 
conditie, spierkracht en beweeglijkheid. 
Al het geleerde is direct toepasbaar tijdens 
dagelijkse bezigheden. 
 
Voor algemene informatie over oefentherapie 
Cesar en Mensendieck of vragen over de 
behandeling gericht op het behouden of 
vergroten van uw zelfstandigheid kunt u 
telefonisch of via onze website contact met 
ons opnemen.  
Indien nodig is het ook mogelijk om de 
therapie bij u thuis plaats te laten vinden. 
In de meeste gevallen wordt de therapie 
vergoed, als u een aanvullend pakket heeft 
bij uw zorgverzekeraar. Kijk voor de exacte 
vergoeding in de polisvoorwaarden van uw 
zorgverzekering.  
U kunt zich aanmelden op verwijzing van een 
huisarts of specialist, zonder verwijzing is ook 
mogelijk. 
 
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 



 
 
 

 
 
 
 
 

 
Aflevering 6, september 2011  

Samengesteld door Damian, Collin, Thomas en Eva.  
Wil je meedoen? Mail naar kpb.laares@gmail.com. 

Vakantie: 
 
De zomer is fijn, 
alle kinderen die buiten zijn. 
Lekker samen buiten spelen, 
en gezellig zandtaartjes delen. 
De zomer is lekker heet 
en voorbij dat je het weet. 
 
Collin 
 

 
Raadsels: 
 
1 Wat is oranje en zegt dat het een kiwi is? 
2 Waar vind je zeeën en meren zonder water?  
3 Wat staat in de wei in morst?  
 
 

1. Een mandarijn met ene grote mond. 
2. Op een landkaart. 
3. Een knoei. 

 

Vakantie: 
Iedereen is in de zomer ver op reis 
en eten ze veel meer ijs. 
Lekker samen op de camping staan 
en gezellig met z’n allen naar het 
zwembad gaan. 
Samen spelen in het zand, 
zelfs in het buitenland. 
 
Damian 
 



 
 
 
 

 
Verslag van het Water-Splash-Spektakel door Thomas 

In de laatste aflevering van de wijkkrant stond dat het Water-Splash-Spektakel gehouden werd op woensdag  
13  juli. Dat ging niet door, vanwege het slechte weer en werd de week daarna gehouden.  Er was een grote 
opkomst van wel meer dan 40 kinderen. Veel kinderen van de school zagen dat de buikschuifbaan werd 
opgebouwd en deden ook mee. Vooral die buikschuif baan was een groot succes, er stond een hele lange rij. 
Er waren ook nog andere spellen, maar die zijn niet gebruikt. Bij het Water-Splash-Spektakel was ook een 
camera van TV Enschede aanwezig en ze hebben de leden van het kinderpersbureau geïnterviewd. Kortom: 
het was een groot succes en het vraagt om herhaling. 
 

 
 

 



 
 

 

Zomerwoordzoeker 
Eva 
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In Dagblad Tubantia verscheen op dinsdag 7 
september het volgend artikel. 
 

Verzet blijft tegen 
verbouw La Res 
 
ENSCHEDE - Het is hoogst onzeker of nog dit 
jaar begonnen kan worden met de verbouw 
van de openbare basisschool La Res aan de 
Rozenstraat tot brede school. Buurtbewoner 
Wim Heutink en de Stichting Wijkcommissie 
Laares blijven zich verzetten, zo bleek 
gistermiddag tijdens een zitting van de 
commissie bezwaarschriften.  
 
Beiden hekelden vooral het feit dat zij als 
naaste betrokkenen niet of veel te laat over 
de ingrijpende plannen zijn geïnformeerd.  
 
Wim Heutink wil ver gaan om het plan tegen 
te houden. Behalve meer verkeer (lawaai en 
stank), parkeeroverlast én verlies van privacy 
(inkijk school in zijn huis) zegt Heutink grote 
financiële schade te lijden. Hij noemt daarbij 
het bedrag van tienduizend euro, onder meer 
voor glasisolatie en taxatiekosten van zijn 
huis. ,,En dan heb ik het nog niet eens over 
de waardevermindering van ons pand", liet 
Heutink de drie commissieleden weten. 
 
De bewoner van de Rozenstraat kreeg bijval 
van Jeanet Mourik, die namens de 
wijkcommissie Laares sprak. Zij zei er vooral 
grote moeite mee te hebben dat de 
buurthuisfunctie vervalt. Daar zou, volgens 
Mourik, met de buurt totaal niet over 
gecommuniceerd zijn. Een dolk in de rug voor 
de vele vrijwilligers van het buurthuis dus. 
 
Gemeentelijk woordvoerder Erik Fröling kon 
de strijdigheden niet wegnemen. Volgens 
hem past de functie van maatschappelijke 
voorzieningen in het bestemmingsplan. En 
met de overlast, zo betoogde Fröling, zou het 
wel meevallen. 
 
Een grotere parkeerdruk zag hij nauwelijks. 
En door plakplastic op de ramen te doen zou 
inkijk voor een groot deel voorkomen kunnen 
worden. 
 
Een woordvoerder van de Ouderraad zei zich 
veel zorgen te maken over het feit dat de 
verbouw uitgesteld zou moeten worden. Dat 

zou volgens hem in het nadeel van de 
kinderen zijn. En, nog erger, een leegloop 
van de school sloot hij niet uit. 
 
Uitspraak over vier weken. 
 
--------------------------------------------------------- 
 
De wijkkrant wordt uitgegeven door 
stichting Wijkcommissie Laares. 
 

Wijkcommissie Laares vergadert iedere 2de 
donderdag van de maand om 20.00 uur in 
buurthuis Laares.  
Deze vergaderingen zijn openbaar in februari, 
april, juni, oktober en december.  
In juli en augustus is er géén vergadering. 

Spreekuur iedere 1ste donderdag van de 
maand in het Buurthuis Laares Tulpstraat 65. 

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. 

E-mail wijkcommissie Laares:  
wijkcommissielaares@gmail.com 

Website wijkcommissie Laares: 
www.delaares.eu 

Webmaster: Frank Goldstein
webmasterlaares@FGservice.nl

Redactie: Louis Ringelink 
  Leliestraat 62           433 15 19 
De wijkkrant verschijnt dit jaar iedere maand, 
behalve in augustus en september.  
Kopij inleveren: zie voorpagina.  

Redactieadres:  
wijkkrantlaares@hotmail.com    

Druk: Wijkkrant Laares 
 
 

Wist u dat …. 
 

Er elke derde maandag van de maand van 10 
tot 11 uur een bewonersspreekuur is in 
Buurthuis Laares    053-4325722  
Er zijn diverse instanties aanwezig, o.a. 
corporaties, wijkcommissie, wijkagent, 
stadsdeelbeheer en Alifa. 
 

De wijkagent elke maandagmorgen van 11 
tot 12 uur spreekuur houdt in Buurthuis 
Laares? 
 
Twente Milieu Oud papier inzamelt op 
donderdag 6 oktober en 3 november  

IKKE
Getypte tekst

IKKE
Getypte tekst

IKKE
Getypte tekst

IKKE
Getypte tekst

IKKE
Getypte tekst

IKKE
Getypte tekst

IKKE
Getypte tekst

mailto:webmasterlaares@FGservice.nl
IKKE
Getypte tekst

IKKE
Onderstreping



 
Toelichting bezwaar 
Wijkcommissie Laares 
 
Op 6 september was er de gelegenheid om 
het  ingediende bezwaar van Stichting 
Wijkcommissie Laares tegen de vergunning 
voor het gedeeltelijk slopen en veranderen 
van de bestaande school La Res toe te lichten 
tijdens een hoorzitting. Tijdens deze 
bijeenkomst is de volgende tekst 
voorgelezen. 
 
Het bezwaar van de wijkcommissie is 
gericht op de besluitvormingsprocedure 
en het resultaat hiervan. Bij deze 
toelichting richten we ons op een paar 
punten van ons schriftelijke bezwaar. 
 
Punt 2. De buurtbewoners hebben letterlijk 
het buurthuis tot stand gebracht. In 1979 
hebben zij  van de gemeente formeel 
zeggenschap gekregen over het gebouw. Het 
beheer van het buurthuis is in de loop van de 
tijd in handen gelegd van derden. Maar wel 
ten behoeve van de bewoners. 
 
Consent heeft als gebruiker zeggenschap 
over het oorspronkelijke schoolgebouw. Dan 
hebben de buurtbewoners op grond van het 
bovenstaande de zeggenschap over inrichting 
en gebruik van het buurthuis. 
 
Punt  3 en 5. Uit het tweede Programma van 
Eisen blijkt dat de kernpartners (Consent, 
Alifa en SKE) er voor gekozen hebben om de 
buurthuisfunctie te laten vervallen. Dit is op 
geen enkele wijze gecommuniceerd met de 
buurtbewoners. Achteraf blijkt dat Alifa alleen 
de belangen van de peuterspeelzaal 
behartigde en niet (langer) de belangen van 
de buurtbewoners. 
 
Tijdens de presentatie van de bouwplannen 
in april 2010 bleek deze gewijzigde opstelling. 

Op dat moment werd het voor 
buurtbewoners duidelijk dat de uitwerking 
van de plannen was gebaseerd op een ander 
Programma van Eisen (mei 2009), dan bij de 
bewoners bekend was. Pas in januari 2011 
kreeg de wijkcommissie de beschikking over 
dit nieuwe Programma van Eisen. 
 
Punt 4. De lage ramen doen afbreuk aan een 
monument. Bovendien is de kans erg groot 
dat de PSZ geen bestaansrecht meer heeft 
i.v.m. het wegvallen van de doelgroep. 
 
Het moge duidelijk zijn dat de 
wijkcommissie niet tegen het tot stand 
komen van een Brede School is. We 
hebben echter wel bezwaar tegen de 
wijze waarop besloten is om de 
buurthuisfunctie te laten vervallen. 
 
Daarbij  zijn we er van overtuigd dat de 
wijkbewoners als partner in de brede school 
serieus genomen moet worden. Ter 
illustratie: in het Programma van Eisen van 
2008 wordt door alle partijen het belang van 
een keuken in de brede school 
onderschreven. 
 
 In de huidige plannen worden 3 pantry’s 
gecreëerd en is er geen geld beschikbaar 
voor een keuken. Binnen de brede school wil 
men wel samenwerken, maar niet investeren 
in een gezamenlijke voorziening.  
 
Door de wijkbewoners te erkennen als 
(economische) partij binnen de brede school 
zou er alsnog een keuken gerealiseerd 
kunnen worden die voor alle partijen (binnen 
de wijk werkzaam) beschikbaar is. 
 
De vrijwilligers in de wijk zijn trouwens niet 
alleen een economische factor, maar zorgen 
ook voor een vergroting van de sociale 
cohesie, zoals de brede school en de 
gemeente voorstaan. 
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Jij maakt de buurt…… 
Wijkbudgetten, wat zijn dat? 
 
De wijkbudgetten gaan binnenkort van start!  
De gemeente Enschede stelt in 2011 
wijkbudgetten beschikbaar voor de wijken.  
In overleg met ons en andere wijk- en  
dorpsraden, bewonerscommissies of andere 
vertegenwoordigers van de bewoners in de 
wijk worden plannen gemaakt over waar het 
geld voor gebruikt kan worden. In dit artikel 
geven we aan wat wijkbudgetten zijn, wat 
ermee gedaan kan worden en hoe het werkt. 
 
Een wijkbudget is geld voor de wijk, 
waarmee plannen kunnen worden uitgevoerd 
die de wijkbewoners belangrijk vinden. In de 
wijkbudgetten zijn verschillende budgetten 
samengevoegd, waaronder Buurt in Actie.  
Wat u als wijkbewoner belangrijk vindt voor 
uw wijk kan heel verschillend zijn: van 
speeltoestellen tot het stimuleren van werk, 
een nieuwe inrichting van een plantsoentje 
tot het inzetten van een extra 
jongerenwerker. Binnen de kaders van de 
gemeente is heel veel mogelijk. Want U 
maakt de buurt…. 
 

 Hoe werken de wijkbudgetten? 
 Wat kunnen we allemaal doen voor de 

wijk? 
 Hoe kunnen de wijkbewoners 

projecten aanleveren? 
 
Deze vragen wil de gemeente Enschede niet 
zelf invullen. Want u als wijkbewoner kunt 
het beste aangeven hoe het voor u het beste 
werkt. En dat houdt in dat de gemeente 
Enschede met uw vertegen-woordiging, zoals 
de wijkcommissie of bewonerscommissie 
praat over de verschillende methoden en 
plannen. Maar juist uw goede ideeën zijn van 
harte welkom. 
 
Als eerste aftrap is er op 22 juni jl. tijdens 
een informatieavond met heel veel 
vertegenwoordigers van wijkraden,  
dorpsraden en andere bewoners-organisaties 
gesproken over de wijk-budgetten. 
Voorbeelden van andere plaatsen waar al 
gewerkt wordt met wijkbudgetten zijn aan de 
orde geweest en er is gesproken over 
methoden om de wijkbudgetten te verdelen 
in de wijk. Daarnaast is er gepraat over hoe 
je zoveel mogelijk bewoners kunt betrekken 

en wat er in een bestedingsplan voor een 
wijk moet komen te staan. 
Deelnemers aan de avond reageerden op de 
wijkbudgetten met de opmerkingen: 
 

 Interessant, maar nu nog uitzoeken 
wat dat voor onze wijk betekent 

 Je moet dus anders denken, het gaat 
niet alleen over een speelveldje of 
wipkip 

 Er is nog heel veel onbekend, waar 
kan ik meer informatie krijgen? 

 Kunnen we niet gewoon doorgaan 
met Buurt in Actie? 

 
Veel vragen dus en daar wil de gemeente 
Enschede ons en u graag mee helpen. Want 
Jij maakt de buurt…… Doet u mee? 
U kunt zich melden bij Wijkcommissie Laares 
of bij Stadsdeelmanagement met vragen en 
plannen. De wijkcommissie is op 
wijkcommissielaares@gmail.com per e-mail 
bereikbaar. Daarnaast is er de mogelijkheid 
om tijdens het spreekuur of de vergadering 
op de eerste en tweede donderdagavond van 
de maand in buurthuis Laares van 20.00 tot 
22.00 uur, contact op te nemen. Via de 
website www.enschede.nl/jijmaaktdebuurt is 
meer informatie te vinden. Tevens kunt u 
vragen stellen over het wijkbudget via 
wijkbudgetten@enschede.nl.  
 

 
 
Heeft u ze al gezien…het 
is weer hertst! 
 

 
 

 



 10 

Dit artikel is overgenomen uit de 
wijkkrant Zuid Oost van augustus 2011. 
 
Het interview met de burgemeester is 
afgenomen en uitgewerkt door de redacteur 
van de wijkkrant Zuid Oost, i.c. Lies Schole, 
die met deze bronvermelding toestemming 
heeft gegeven dit artikel over te nemen in de 
wijkkrant Laares.  

Tien vragen aan een wijkbewoner met 
een bijzonder beroep: 
 

1. Wat was uw eerste indruk toen u 
kennis maakte met de wijk Zuid Oost? 

 
Van oorsprong ben ik een Fries, geboren in 
een klein dorp onder Leeuwarden. Ik ben 
van Friesland uit naar Enschede verhuisd in 
1976, waar ik onder andere heb gewoond 
in het Perik, de Stroinkslanden en nu in 
Hogeland Zuid. Tussendoor ben ik nog een 
keer teruggegaan naar Friesland. 
Ik heb het altijd een wijk gevonden met een 
grote diversiteit aan bewoners. Dat is 
wat Zuid Oost zo levendig maakt. 
 

2. U geniet vast wel van iets heel 
bijzonders in onze wijk. Wat is dat? 

 
Dat ik vanuit mijn huis meteen in de natuur 
zit. 
 

3. Wat vindt u de mooiste plek in onze 
wijk om even bij stil te staan? 

 
De stadsboerderijen. Een prachtige 
stadsboerderij is gelegen aan de Batjanstraat 
en natuurlijk de twee stadsboerderijen op de 
hoek van de Padangstraat met de 
Brinkstraat. 
 

4. Wat zou u het liefste zien herrijzen op 
de lege plek aan de Perikweg die de 
Reisopera achterlaat? 

 
Het is al bepaald wat er gaat komen. Er 
komen woningen. 
 

5. Welke voorziening in de wijk 
vindt u belangrijk? 

 
Een buurthuis. 
 

6. Vrijwilligerswerk: Heeft u daar ook 
een functie in? 

 
Nee. 
 

7. Zou u af en toe wel eens wat van u 
willen laten horen in onze wijkkrant? 

 
Ik heb het met mijn baan zo druk dat ik geen 
tijd heb om artikelen te schrijven. Ik vind 
de wijkkrant wel belangrijk. 
 

8. Wat is uw unieke beroep? 
 

Ik ben burgemeester van Enschede en daar 
horen de volgende functies bij: 
-Voorzitter regio Twente 
- Voorzitter veiligheidsregio Twente 
Korpsbeheerder politie. 
 

 
9. Full-time of part-time: 
 

Full-time in het kwadraat 
 

10. Wilt u zelf nog iets toevoegen aan dit 
gesprek? 

 
Mijn partner en ik vinden het enorm fijn en 
plezierig wonen in deze wijk. 
Met dank aan de heer Den Oudsten, 
wijkbewoner en burgervader in Zuid Oost! 
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DEBAT  
 

DE ARABISCHE LENTE 

 
In diverse Arabische landen is een 
revolutie aan de gang. De rol van 
internet en de jongeren, de opmars 
van de Arabische vrouwen en de 
seksestrijd in deze revolutie, de 
historische rol van Europa in de 
Arabische landen, de democratische 
uitdagingen en valkuilen van deze 
lente zullen o.a. tijdens het debat 
aan de orde komen. 
 

Donderdag 
29 september 2011  
20.30- 22.00 uur,  
met muzikale omlijsting v.a. 20.00 
uur 
In het GrensWerk festivalpaviljoen,de 
legokerk,stationsplein te Enschede 
 
Moderator: 
Froukje Santing (journalist, 
oud correspondent NRC) 
 
Panel:  
Nahed Selim (publiciste o.a. voor Opzij) 
Gerbert van der Aa (auteur van 
Khaddafi’s woestijn) 
Johan Pieter Verwey (arabist) 
Kees Aarts (Universiteit Twente) 
 
Column:  

Maurice Blessing (Historisch 
Nieuwsblad) 
 
Voorzitter: Secil Arda (Debat aan de Markt) 
 
Gratis entree.  Uw mening stellen wij 
zeer op prijs, kom en doe mee! 
Meer info op  www.debataandemarkt.nl   
 
Tip: Amnesia, toneel over de val van een 
Arabisch dictator in een autoritair regime.  
Muziekcentrum Enschede / vr 30 sept en za  
1 okt 20.00 uur / prijs € 32,50, jeugd € 20,00 
Bijzonderheden: Arabisch gesproken, 
Nederlandse boventiteling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------- 
 
Verkoop Tweedehands 
Dameswinterkleding ‘de Grote 
Wollewiet’ 2011 
 
Ook dit jaar houden we weer verkoop van 
tweedehands dameswinterkleding. Deze 
kledingverkoop wordt gehouden op zaterdag 
1 oktober in boerderij ’t Volbert, 
Anemoonstraat 20   7531 DC   Enschede 
(Stokhorst).  
De verkoop vindt plaats van 13.30 uur tot 
15.30 uur. Van de opbrengst wordt 20% 
ingehouden om de onkosten te dekken. 
Tevens kan 's morgens tussen 9.30 uur en 
11.00 uur dameswinterkleding 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. 
Let ook op de aanplakbiljetten. 
Tot ziens op de beurs. We hopen op een 
grote opkomst. 
 
Voor meer inlichtingen kunt u bellen: 053 – 
4333975 
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 (ex)jonge mantelzorgers van 12 -15 jaar 
(basisschool): 
De spannende tocht van Obscura Futuria 
Durf jij het aan? Wanneer: Zaterdag 15 oktober 
2011 Waar: Blokhut Jong Nederland Tubbergen, 
Havezatestraat 5, 7651JK Tubbergen 
Programma: 
18:00-18:15 Ontvangst 
18:15-18:45 Kennismaken 
18:45-20:15 Aan de slag: spannende route 
toekomstpad aanleggen 
20:15-20:30 Met z’n allen de route lopen 
(ondertussen niet verdwalen of schrikken )!  
20:30-21:15 Kampvuur   
21:15  Afsluiten en afscheid nemen 
Ga gezellig mee & meld je aan! 
Waarzegster Obscura Futuria voorspelt de 
toekomst van iedereen die op haar pad komt. 
Maar alleen als je het juiste pad weet aan te 
leggen! In het bos kan je daarvoor veel 
materialen vinden, maar neem ook iets van huis 
mee, waarmee je het pad bijzonder maakt. Iets 
waarbij je een opdracht kan verzinnen voor de 
andere jmz-ers, op- naast of boven het pad?  
 
 

 
 
Het brengt Obscura Futuria in de juiste stemming, 
waarna je haar blij zal aantreffen. Heb je zin om 
mee te helpen en je toekomst te voorspellen? 
m.vandehoef@siztwente.nl of even te bellen naar: 
053 – 431 39 40. Aanmelden kan t/m 7 
oktober.  De kosten voor de activiteit zijn voor 
rekening van SIZ Twente. 
Wil je 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 zouden kunnen rijden!  
Tot de 15ste! 
Wesley Elfers & Mirjam van de Hoef, Consulenten 
Jonge Mantelzorgers 
Stichting Informele Zorg Twente,Molenstraat 50, 
7514 DK ENSCHEDE 
Tel: 053 - 431 39 40  ~ E-mail:  
m.vandehoef@siztwente.nl 
Neem ook eens een kijkje op: www.siztwente.nl 
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WIJKINFO    LAARES 
 
 
WijkOntwikkelingsMaatschappij       WOM 
info@delaares.nl     www.delaares.nl 
Tulpstraat 22         Enschede         436 87 78 
Gemeentelijk Contact Centrum         (GCC) 
Stadsdeelbeheer Centrum              481 76 00 
Wijkbeheerder Laurens Ottenschot   481 58 50 
dr.Benthemstraat 54 
Woningbouwcorporaties 
Ons Huis                          484 89 00 
Domijn (€ 0,07/min.)            0900-3350335 
www.domijn.nl 
De Woonplaats (€ 0,10/min.)        0900-9678 
www.de-woonplaats.nl 
 
St.Stedelijk Wonen           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                  0900-8844                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Meld Misdaad Anoniem                   0900-7000 
Milieupolitie                       481 58 58 
Controleur hondenoverlast: 
Jos Hassink                     481 59 07 
 
  
Wijkcommissie in het Buurthuis 
 Alléén tijdens spreekuuur.  Woensdag 
 van 10:00 tot 12:00uur              432  57 22 
 e-mail:wijkcommissielaares@gmail.com  
 
Projectmedew. Stadsdeel Centrum 
Marieke Wichern                481 72 75 
Huismeester van de Woonplaats  
Herman Notkamp               432 75 22 
    
Buurthuis Laares 
Tulpstraat 65                  432  57 22 
 
Gem.Enschede                481 81 81 
Project manager Laares   
Bert ter Horst                   481 53 49 
 

 
 
 
Deze zijn er ook alweer! 
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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  -  Ronald Lassche  
of info@fysiostokhorst.nl                                                         Karolien Levink    




