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NIEUWS VAN DE WIJKCOMMISSIE. 
 
Wijkbudgetten. 
Het thema van de openbare wijkcommissie-vergadering op donderdag 9 december 2011 is: 
 “WIJKBUDGETTEN”. 
Op deze avond komt iemand van de gemeente de 
nieuwe werkwijze nader toelichten. Verderop in 
de wijkkrant vindt u meer informatie over de 
wijkbudgetten. Dat betreft de gemeentelijke 
informatie. 
 
De wijkcommissie heeft de voorwaarden rondom 
het besteden van de wijkbudgetten besproken 
tijdens de besloten vergadering van november. 
Daaruit is gebleken dat de wijkcommissie niet 
samen met de stadsdeelmanager 
verantwoordelijk wil zijn voor de verdeling van 
het wijkbudget. Wij willen bewoners wel helpen 
in de vorm van doorverwijzen, meedenken en 
publicaties in de wijkkrant, maar zijn niet van 
plan een coördinerende rol te spelen. 
 
Voor de mensen die geen internet hebben en 
toch een idee willen inleveren, kan er altijd 
contact worden opgenomen met één van de 
wijkcommissieleden. 
 
Nieuwjaarsreceptie. 
Ook volgend jaar organiseert de wijk-commisie 
weer een nieuwjaarsreceptie. Op zaterdag 7 
januari van 15.00 tot 17.00 uur wordt de receptie 
gehouden in de Tiggelhof. In de volgende 
wijkkrant zal een officiële uitnodiging worden 
geplaatst. 
 
Vragen. 
Naar aanleiding van de uitspraak op het bezwaar 
tegen de bouwvergunning van de Brede School 
heeft de wijkcommissie besloten om niet in 
beroep te gaan. Wel is er naar de gemeente 
Enschede een brief gestuurd met vragen over de 
procedure die voorafgegaan is aan de aanvraag 
van de bouwvergunning. Deze brief is verderop in 
de wijkkrant te lezen. 
 
Ter verduidelijking toch even de voorpagina’s van de verschillende programma’s van eisen. Dit is 
het voorblad waarover de wijkcommissie beschikte. 
Dit is het voorblad van het programma waarop de uiteindelijke vergunning is aangevraagd. 
Hieruit blijkt overduidelijk dat het uitzonderlijke klavertje vijf uit de beginfase uiteindelijk 
een vrij gewoon klavertje vier is geworden. Daarvan wil de wijkcommissie graag weten 
door wie dat besloten is, waarom dat besloten is en waarom dat nooit gedurende het 
proces aan de bewoners is teruggekoppeld. Zo gauw we een antwoord op deze vragen 
hebben, zullen we dat via de wijkkrant laten weten. 
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De wijkkrant wordt uitgegeven door stichting Wijkcommissie Laares. 
 

Wijkcommissie  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@gmail.com 
Redactie: Louis Ringelink 
  Leliestraat 62           433 15 19 
De wijkkrant verschijnt dit jaar iedere maand,m.u.v. 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   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 1 december 2011  
   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Persbericht 
17 november 2011 
 
Het roodborstje op kerstdiner 
Wie in de winter wat vogelvoer buiten neerlegt, zal zien dat vogels daar dankbaar gebruik van maken. 
En al helemaal als je een heus kerstdiner voor ze maakt! Op zondagmiddag 27 november organiseert 
Landschap Overijssel een activiteitenmiddag over vogels. Kinderen en volwassenen kunnen hun eigen 
creaties maken van vogelvoer. Wat dacht je bijvoorbeeld van een kersttaart, een gevulde dennenappel 
of … pepernoten? Kom tussen 12.00 en 16.00 uur naar het bezoekerscentrum Hof Espelo 
(Weerseloseweg 259) en steek de handen uit de mouwen! 
  
Koolmees aan de pepernoot? 
Zelf vogelvoer maken is een leuk en interessant karwijtje. Vogels eten bijvoorbeeld zaden en nootjes; maar 
of een koolmees ook pepernoten lust… Zwarte piet komt langs om dat te ontdekken. Knutselaars kunnen 
zich uitleven met natuurlijke materialen en hun eigen creatieve maaksel mee naar huis nemen. Maak 
bijvoorbeeld een gevulde dennenappel, een notenbrood of een heuse kersttaart! De Welkoop is aanwezig met 
onder andere vogelvoeders en nestkastjes. 
 
Vogels in de winter 
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Vogels hebben het in de winter niet makkelijk. Wormpjes en zaden vinden valt namelijk nog niet mee als de 
wereld is bedekt met sneeuw en ijs! Hoe blijven die kleine wezentjes eigenlijk warm? Een vrijwillige 
natuurgids legt uit welke vogels in Nederland de winter doorbrengen en hoe wij ze daarbij een handje 
kunnen helpen.  
 
Activiteitenmiddag op Hof Espelo 
Het bezoekerscentrum Hof Espelo vindt u aan de Weerseloseweg 259, 7522 PS in Enschede. U kunt hier op 
zondag terecht van 12.00 tot en met 16.00 uur. Sinds dit voorjaar kunnen kinderen zich ook heerlijk uitleven 
in het naastgelegen speelbos ’t Klauterwoud. Vanuit het bezoekerscentrum organiseert Landschap Overijssel 
het hele jaar door activiteiten voor jong en oud. Deze worden mede mogelijk gemaakt door de inzet van 
vrijwilligers, provincie Overijssel en de Nationale Postcode Loterij.  
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Van een van onze adverteerders. 

UIT BALANS/IN BALANS 
DE AANPAK VAN STRESSKLACHTEN DOOR PSYCHOSOMATISCHE OEFENTHERAPIE 

 
UIT BALANS 

Een te hoge werkdruk, teveel drukte thuis, ingrijpende gebeurtenissen in ons leven, zorgen, 
problemen, conflicten of dagelijkse ergernissen kunnen stress opleveren. Wij kunnen daardoor uit 
balans raken. Veel en langdurige stress kan psychische en/of lichamelijke klachten veroorzaken. 
De psychosomatische oefentherapeut kan u helpen lichaam en geest weer in balans te brengen.  

STRESS MOET AAN EN UIT KUNNEN 
Stress, we hebben er dagelijks mee te maken. Er is niets aan de hand als we ons er goed bij 
voelen. Stress is zelfs gezond. We hebben het nodig om goed te kunnen presteren, onszelf te 
motiveren en het beste uit onszelf te halen. Stress wordt ongezond wanneer we stress niet 
afwisselen met ontspanning en herstel. Oftewel stress moet aan en uit kunnen. Zodra er sprake is 
van teveel of langdurige stress, dreigt het gevaar dat lichaam en geest onvoldoende herstellen, 
met als gevolg lichamelijke en/of psychische klachten en verminderde prestaties. Hoe meer wij uit 
balans raken en onze kracht verliezen, hoe meer signalen van stress wij afgeven.  

PSYCHOSOMATISCHE KLACHTEN 
Enerzijds kunnen we stress psychisch ervaren, bijvoorbeeld wanneer onze concentratie vermindert, 
wij prikkelbaar worden, gaan piekeren of problemen hebben met slapen. Anderzijds kunnen wij 
stress ook meer lichamelijk ervaren door bijvoorbeeld vermoeidheid, hoofdpijn, 
spierspanningsklachten en ademhalingsproblemen. Vaak is het een combinatie van psychische en 
lichamelijke klachten. Wij spreken dan van psychosomatische klachten.  

PSYCHOSOMATISCHE BEHANDELING 
De psychosomatische oefentherapie richt zich op het herstel van het verstoorde evenwicht tussen 
spanning en ontspanning en het versterken van de persoonlijke kracht. Ook kijken we naar de 
oorzaak van de klachten.  
 
Onze praktijk voor oefentherapie Cesar en Mensendieck biedt psychosomatische oefentherapie 
aan. Voor vragen en informatie over de behandeling van klachten zoals spierspanningshoofdpijn 
en hyperventilatie of als u zich afvraagt of de psychosomatische oefentherapie iets voor u is, dan 
kunt u telefonisch of via de website contact met ons opnemen.  
 
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, maar u kunt zich ook zonder 
verwijzing aanmelden.  
 

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  
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Van de wijkbeheerder: 
 
Werkzaamheden Moeraseiken afgerond. 
 
Onlangs hebben er rioleringswerkzaamheden plaatsgevonden nabij de drie moeraseiken aan de 
Leliestraat/(oude) Papaverstraat.  
Voordat deze werkzaamheden van start konden gaan is er in opdracht van Stadsdeelbeheer 
Centrum een zogenaamd. bomen effect-analyserapport gemaakt. 
Dit om de effecten van de werkzaamheden op de bomen te bepalen.  
Tevens staan er aanbevelingen in voor de aannemer die onder toezicht van de  gemeente zijn 
opgevolgd. 
De bomen hebben een snoeibeurt gekregen en zijn bemest. Ook voor de toekomst, nadat de bouw 
gereed is, zijn er adviezen in dit rapport opgenomen. 
 
Betaald parkeren. 
 
Regelmatig komen er vragen van bewoners uit de wijk die overlast ervaren van geparkeerde auto’s 
van o.a. centrumbezoekers. Het gaat hierbij om straten waar nog geen betaald parkeren is 
ingevoerd. Bewoners kunnen in zo’n geval een verzoek doen tot het invoeren van betaald 
parkeren. 
Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij het Parkeerbedrijf of via het Digitaal Loket op 
www.enschede.nl 
 
 
Klachten/ Meldingen. 
 
Voor klachten en meldingen over de openbare ruimte zoals bijv. een verzakking in de straat of  
defecte straatverlichting, kan men melden via het Gemeentelijk Contact Centrum (GCC) tel. 
4817600. 
Laurens Ottenschot 
Wijkbeheerder Stadsdeelbeheer Centrum 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 

Wijkbudgetten 
 
Wat zijn wijkbudgetten? 
Een wijkbudget is geld voor jouw wijk, buurt of dorp. Vanaf 
nu kun je zelf samen met je buurtgenoten beslissen 
waaraan het geld besteed moet worden. Met een aantal 
spelregels in het achterhoofd is er heel veel mogelijk. Voor 
de Laares is in 2011 een bedrag van € 12.000 beschikbaar. 
Voor 2012 is dat € 13.100.  
 
Hoe werkt dat? 
Jouw ideeën voor de wijk kunnen heel anders zijn dan die van jouw buurman: van speeltoestellen 
tot het stimuleren van werk, een nieuwe inrichting van een plantsoentje tot het inzetten van een 
extra jongerenwerker. De wijkraden, dorpsraden en bewonerscommissies in de wijken en dorpen 
coördineren die ideeën en zijn samen met de stadsdeelmanager verantwoordelijk voor de 
verdeling van het wijkbudget. 
 
Heb je een goed idee?  
Vul direct het ideeënformulier in op http://jijmaaktdebuurt.enschede.nl of 
e-mail naar wijkbudgetten@enschede.nl. 
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Wat is het doel? 
Jij bent aan zet. Door meer verant-woordelijkheid te nemen wordt de betrokkenheid bij jouw eigen 
buurt, wijk of dorp groter. Bewoners worden opdrachtgever van de gemeente en de gemeente is 
ondersteunend. Zo kunnen wijkbudgetten zelfs jouw ondernemer-schap stimuleren! 
Kaders en spelregels 
 
Welke kaders geeft de gemeente mee aan de wijken en dorpen? 
Het idee? Zoveel mogelijk ruimte overlaten voor de creativiteit van bewoners. Omdat het wel om 
gemeenschapsgeld gaat, is er een aantal kaders omschreven. De kaders zijn bedoeld om enige 
richting te geven, maar zijn zo geformuleerd dat er veel ruimte is bij het indienen van plannen.  
 
Activiteiten en projecten moeten gericht zijn op: 
 een schone en hele* leefomgeving  
 het vergroten van het veiligheids-gevoel  
 het stimuleren van wijkdiensten voor hulpbehoevenden  
 het stimuleren van duurzaam gedrag  
 het bevorderen van de leefbaarheid  
 het bevorderen van de sociale samenhang  
 het bevorderen van de arbeids-participatie  
 
* met heel bedoelen we: de technische staat  
  van onderdelen in de openbare ruimte. 
 
Ingediende projecten hoeven niet aan alle genoemde kaders te voldoen, maar aan één of 
meerdere kaders.  
 
Wat zijn de spelregels? 
Naast de inhoudelijke kaders zijn er spelregels geformuleerd, die de laatste jaren ook bij het 
project Buurt in Actie gelden.  
Het gaat om de volgende spelregels:  
 het initiatief is niet strijdig met de wet en de gemeentelijke regelgeving 
 het initiatief past binnen de genoemde, politiek bestuurlijke kaders 
 het initiatief dient geen privé-belang 
 bewoners treden op als opdrachtgever 
 er is aantoonbaar draagvlak in de buurt, de wijk of het dorp 
 het initiatief moet haalbaar zijn 
 
Heb je goede ideeën of vragen? Neem contact op met je wijkcommissie voor meer informatie en 
hulp.  
 
Veelgestelde vragen 
 
Krijgt iedere wijk hetzelfde budget? 
Nee. Een bedrag van 1,4 miljoen euro wordt in 2011 verdeeld over de stad Enschede. Het College 
heeft de bedoeling om dit bedrag van 1,4 miljoen de komende jaren op peil te houden. 
 
Met een verdeelmodel is het totale budget verdeeld. Hierbij is rekening gehouden met de 
samenstelling van de wijk, de kwaliteit van de leefomgeving en de ‘initiatiefkracht’ van een wijk. 
Dat laatste houdt in dat goede initiatieven beloond worden met een extra gedeelte van het 
budget. Stadsdeelmanagement kan je alles vertellen over de hoogte van het budget voor jouw 
wijk of dorp. 
 
Welke werkwijzen of manieren bestaan er om het geld te verdelen?  
Er is dus geld beschikbaar per wijk of dorp. Wie haalt de ideeën op uit de wijk? Wie beslist er nu 
wat een goed plan of initiatief is? De wijk-/dorpsraad/bewonerscommissie speelt een belangrijke 
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rol in het coördineren en ophalen van ideeën. Samen komen jullie tot een bestedingsplan voor de 
wijk waarin staat welke ideeën er zijn en hoe draagvlak wordt verkregen.  
 
En daar zijn verschillende manieren voor. Omdat iedere wijk anders is, wil de gemeente hier geen 
vaste werkwijze voor vastleggen. Maatwerk is belangrijk, wat past er bij jouw wijk of jouw dorp?  
 
Hieronder geven we een aantal manieren weer, maar wellicht heb je daar zelf ook goede ideeën 
over. Het belangrijkste is dat er zoveel mogelijk mensen meedenken, meepraten en uiteindelijk 
ook meebeslissen. Alleen op die manier is voldoende draagvlak een feit.  
 
 Buurt in Actie-werkwijze: een projectgroep bekijkt de binnen gekomen ideeën en bepaalt welke 

ideeën geschikt zijn voor uitvoering.  
 Wijkstemdag: alle bewoners van boven de 16 of 18 jaar krijgen een stembiljet en kunnen hun 

stem uitbrengen op de ingediende plannen. Zo ontstaat een ranglijst van de plannen waar de 
meeste draagvlak voor is.  

 
Op de website van KEI (Kenniscentrum stedelijke vernieuwing) vind je informatie over 
wijkbudgetten, die in het verleden of nog steeds worden ingezet in Nederland.  
 
Contact 
Via wijkbudgetten@enschede.nl kun je al je vragen, opmerkingen, tips of andere zaken kwijt. De 
adviesgroep 'Jij maakt de buurt' pakt het op en reageert zo snel mogelijk. 
 
E-mailadres van de wijkcommissie: wijkcommissielaares@gmail.com. 
 
Stadsdeel Centrum 
Stadsdeelmanager Albert Bootsma 
Langestraat 24 
7511 HC Enschede 
Tel. 053 – 4817273 
a.bootsma@enschede.nl 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Brief aan de gemeente Enschede d.d. 3 november 2011  
 
 
Betreft : de procedure die voorafgegaan is aan de aanvraag voor  
verbouw en sloop van Brede School La Res. 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 

In de Laares wordt al sinds 2004 gesproken over de vorming van een brede school. De 
wijkcommissie was een groot voorstander van een dergelijke voorziening, ervan uitgaande 

dat deze voor alle bewoners van de Laares van 0 tot 99 jaar bedoeld was. Een aantal 
leden van de wijkcommissie en de directeur en leerkrachten van de basisschool zijn op 
bezoek geweest bij een andere brede school in Enschede, waarin een samenwerking 

tussen buurthuis en onderwijs was vormgegeven. 
De wijkcommissie is er dan ook van uitgegaan, dat dezelfde opzet ook in De Laares zou 

worden uitgewerkt. 
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In het Programma van Eisen van oktober 2008 wordt aangegeven dat er 5 participanten zijn en 
wordt de definitie van de brede school als volgt geformuleerd: ‘Een netwerk van samenwerkende 
organisaties, die tot doel heeft als één geheel naar buiten te treden en diensten aanbiedt aan alle 
bewoners in de Laares. Door gerichte samenwerking tussen onderwijs, wijkwelzijn, sport en 
cultuur en door open te staan voor nieuwe impulsen en gebruik te maken van elkaars 
professionaliteit biedt het netwerk een breed programma met voorzieningen op maat aan de 
klant’. 
 
In dit Programma van Eisen zijn 2 pagina’s gewijd aan het wijkcentrum, waarin o.a. wordt 
aangegeven dat de wijkcommissie een paar uur per week een ruimte nodig heeft voor algemene 
werkzaamheden en een paar uur per maand een ruimte voor het maken van de wijkkrant. In die 
ruimte moet dan een kast worden geplaatst waar wij onze spullen kunnen onderbrengen. 
 
In april 2010 wordt een informatieavond belegd waarop de (ver)bouwplannen van de brede school 
worden gepresenteerd. Groot is dan onze verbazing als bij de invulling uitsluitend rekening wordt 
gehouden met kinderen van 0 tot 12 jaar. Er wordt ons die avond niet uitgelegd dat er aan deze 
plannen een totaal ander Programma van Eisen ten grondslag ligt. Pas na diverse keren navraag 
doen bij verschillende medewerkers van de Gemeente Enschede krijgen we dan uiteindelijk in 
januari 2011 dit Programma van Eisen van mei 2009 toegezonden waarop de tekeningen 
gebaseerd zijn. 
 
De voorkant van dit laatste Programma van Eisen maakt direct duidelijk, dat hierin het buurthuis 
niet langer als partner binnen de brede school wordt gezien. Ook is in deze versie het hoofdstuk 
“Wijkcentrum La Res” geheel komen te vervallen. Deze koerswijziging is op geen enkele wijze met 
de wijkcommissie besproken.  De definitie van de brede school is in deze versie opmerkelijk 
genoeg wel precies hetzelfde als in de versie ervoor:  ‘Een netwerk van samenwerkende 
organisaties, die tot doel heeft als één geheel naar buiten te treden en diensten aanbiedt aan alle 
bewoners in de Laares’. 
 
Naar aanleiding van de verleende bouwvergunning heeft de wijkcommissie bezwaar aangetekend. 
Dit bezwaar was voornamelijk gebaseerd op de procedure m.b.t. het tot stand komen van deze 
vergunning en niet tegen de inhoud ervan. Mede om deze reden is het bezwaar dan ook 
ongegrond verklaard. De wijkcommissie wil echter toch graag meer duidelijkheid over de gevoerde 
procedure m.b.t. het tot stand komen van de uiteindelijke bouwaanvraag. Voor het ingediende 
bezwaar en de bijlagen verwijzen wij u naar www.delaares.eu. 
 
Graag willen wij antwoord op de volgende vragen: 
 

1. Is er gekeken naar de zeggenschap van bewoners over het buurthuis en wat was daarover 
de conclusie?  
De wijkcommissie is in het bezit van een document uit 1979, waarin beheer en exploitatie 
van het pand aan de bewoners van de Laares is overgedragen. 

2. Wat is de reden dat het buurthuis uit het Programma van Eisen is geschrapt en wie heeft dit 
besluit genomen? 

3. Wat is de reden dat dit niet tijdens het proces aan de bewoners medegedeeld en wie heeft 
dit besluit genomen? 

4. Worden de bouwplannen aangepast omdat (nog) niet duidelijk is wat er met de 
peuterspeelzalen in Enschede gaat gebeuren?  
Het lijkt ons wenselijk om het uiterlijk van het  voormalige badhuis zoveel mogelijk in de 
oorspronkelijke staat te bewaren. Daarom verzoeken wij de gemeente om geen lage ramen 
aan de voorzijde te plaatsen, als er toch geen peuterspeelzaal in het pand komt. 

5. Binnen welke termijn worden deze vragen beantwoord? 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Wijkcommissie Laares 
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PERSBERICHT 
 

Werkgroep Kerst–In organiseert in samenwerking met Alifa:  
Kerst-in voor 55 +ers 
 
Voor de vierde keer organiseren vrijwilligers van Alifa een fantastische kerst-in op 2e kerstdag. De 
gastheren en dames verwelkomen u bij binnenkomst in de Magneet. Deze is geheel aangekleed in 
Kerstsfeer en er klinken mooie kerstmelodieën.  
We drinken bij binnenkomst koffie of thee met iets lekkers erbij. We borrelen met elkaar tot aan 
het buffet, dat tegen 13.00 uur op fantastische gedekte tafels is neergezet.  
Na het buffet is er gelegenheid een dansje wagen, of u praat gezellig met elkaar onder het genot 
van een glaasje en een hapje. 
 
Wanneer: maandag 26 december 2e kerstdag 
Waar: wijkcentrum De Magneet Hertmebrink 1 
Kosten: € 10,00 per persoon  
voor de hele dag. 
 
Dagprogramma: 
Ontvangst om 11.00 uur met koffie, thee en overheerlijke met iets lekkers erbij. 
Om 13.00 uur een warm en koud buffet.  
Na het buffet gaan we verder borrelen, met enkele lekkernijen. 
 
U kunt zich aanmelden vanaf: dinsdag 
 1 november tot 20 december 2011 
Elke dinsdag ochtend van 10.00 tot 11.00 uur 
Bij wijkcentrum De Magneet, 
Hertmebrink 1. 
Bij aanmelding en betaling krijgt u van ons een deelnamebewijs. 
Wees er snel bij want vol = vol 
 
 
 

Scoren in de Wijk & Lopen op het Heilige Gras! 

Gisteravond was het betreden van het heilige gras een feit …. de winnaars van de FC Twente Cup, 
onderdeel van het project Scoren in de Wijk, werden gehuldigd in de Grolsch Veste en maakten 
een ereronde voor 30.000 toeschouwers op het voetbalveld. 

De huldiging was de ultieme bekroning op het werk dat de jongeren onder begeleiding van de 
jongerenwerkers van Alifa de afgelopen 6 maanden hebben verzet. In de voorbereiding naar de FC 
Twente Cup konden de teams kwalificatie afdwingen door het organiseren van oefenwedstrijden 
en trainingen, door het aanwezig zijn bij verschillende workshops en door het opzetten en 
uitvoeren van sociale activiteiten in de wijk. Als afsluiting werd het toernooi om de FC Twente Cup 
georganiseerd op 19 oktober jl.   

Winnaars van dit toernooi zijn 3 teams uit gebied Oost, Noord en Centrum, in verschillende 
categorieën, die allemaal zijn begeleid door jongerenwerkers van Alifa. Mede door hun bijdrage 
liepen gisteravond De Galvani Girls winnaar namens de dames, FC Twekkerboys winnaar in de 
categorie jongens van 12 t/m 15 jaar en Mooiboyz in de categorie jongens 16 t/m 19 jaar over het 
heilige gras. 
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Aflevering 10,December 2011  

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

 
 

 
 

 
 

 

Wat is de grap??? 
 
 

Zo een wijkkrant 
Hou een wijkkrant 

Je leest nu de wijkkrant 
Een nieuwe wijkkrant 

Sukkel gooit de wijkkrant weg 
40 wijkkranten 

Seconden duurt het lezen van de wijkkrant 
Bezig met het maken van de wijkkrant 

 
Eva 

Los het doolhof op 
 

Kpb is Online 
 
Het kinderpers bureau is online! Ga naar www.kpb-

laares.nl en Bekijk de site. 
Er moet nog veel aan gedaan worden dus als je 

ideeën hebt kan je die mailen naar 
kpb.laares@gmail.com . Alle hulp is welkom. 

 
We zoeken ook nog steeds naar nieuwe leden voor 
het kpb dus als je daar interesse in hebt kan je ook 

mailen naar het bovenstaande mailadres. We hebben 
de leden hard nodig dus we zouden het erg op prijs 

stellen als je je aan wilt melden. 
 

Het kinderpersbureau 
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Enschede: eerste bibliotheek op 
landelijke digitale infrastructuur 
Sinds vorige week draait de website van 
Bibliotheek Enschede als eerste 
bibliotheekwebsite op de landelijke digitale 
infrastructuur van Stichting Bibliotheek.nl 
 
Gezamenlijke infrastructuur 
In opdracht van het ministerie van OCW 
bouwt Stichting Bibliotheek.nl aan een 
landelijke digitale infrastructuur, waarop alle 
bibliotheken eind 2012 aangesloten zullen 
zijn. Onderdeel van deze infrastructuur is de 
Nationale bibliotheekcatalogus, die zorgt voor 
een verbreding en verdieping van het 
bibliotheekaanbod. Bibliotheken kunnen 
kleine tools (zogeheten widgets) op hun site 
plaatsen en deze deels vullen met lokale, 
deels met landelijke content. Deze widgets 
maken het mogelijk om informatie te delen 
en te tonen aan bezoekers van de website. 
Dankzij de uniforme uitstraling en de 
gezamenlijke aanpak wordt de aanwezigheid 
van bibliotheken op het internet versterkt. 
 
Informatiebijeenkomst 
Na een periode van opbouw is nu het 
moment gekomen waarop bibliotheken gaan 
aansluiten. De eerste bibliotheek is dus 
Bibliotheek Enschede. De Enschedese website 
is tot stand gekomen met hulp van Blauwe 
Brug, waar de Overijsselse Bibliotheekdienst 
deel van uitmaakt en Stichting Bibliotheek.nl.  
Op 15 november wordt er een 
informatiebijeenkomst gehouden, waar 
bibliotheekdirecties en geïnteresseerden horen 
wat er staat te gebeuren. Tijdens deze 
bijeenkomst wordt Bibliotheek Enschede in 
het zonnetje gezet.  
 

Wat ziet de bezoeker op de vernieuwde 
website van Bibliotheek Enschede  
Op de vernieuwde website is een 
boekencarrousel te vinden met de 
vooraanzichten van de boeken, waarin je op 
thema de nieuwste titels uit de collectie van 
Enschede vindt. Een rubriek met zojuist 
teruggebrachte boeken. De Catalogus 
Enschede geeft bij elke titel suggesties over 
aanverwante titels en recensies over het 
boek; je kunt er via social media over de 
boeken van gedachten wisselen; je kunt je 
eigen trefwoord aan een boek toekennen.  

Daarnaast informatie over de activiteiten in 
Bibliotheek Enschede, foto’s en filmpjes van 
recente activiteiten, databanken, 
PressDisplay, waarin fulltext krantenartikelen 
uit 1700 binnnen- en buitenlandse kranten te 
vinden zijn. Bibliotheek Enschede won eerder 
dit jaar al de publieksprijs van de ‘Award 
Digitale Bibliotheek 2011’ vanwege de haar 
grote activiteit op sociale media. En ook op 
de vernieuwde website nemen Facebook , 
Twitter, Hyvers, You Tube, Flickr etc. een 
prominente plek in.  

Via ‘Mijn Bibliotheek/Verlengen’ log je met je 
kaartnummer en pincode in om je boeken te 
verlengen of je aanmelden voor een 
praktische servicedienst als bijvoorbeeld de 
‘attenderingsservice’ waardoor je bijtijds 
geattendeerd wordt op het verlopen van de 
uitleentermijn. 
 
Website- Quiz 
Om de bezoekers van de website wegwijs te 
maken op de vernieuwde website, heeft 
Bibliotheek Enschede een quiz uitgeschreven. 
Deze is te vinden op 
www.bibliotheekenschede.nl . Voor de 
winnaar van de quiz ligt een dinerbon van € 
100,-  te wachten. De antwoorden op de quiz 
moeten vóór 3 december worden ingeleverd 
via info@bibliotheekenschede.nl o.v.v. Quiz 
nieuwe website. 
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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 
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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    


