
 
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zie Nieuws van de Wijkcommissie over dit onderwerp. 
 
De letters kunnen als speelobjecten gebruikt worden, maar ook als zitelement. Het ontwerp 
is dus geschikt voor jong en oud.  Hiermee kan het Aldenkamp plantsoen nog 
aantrekkelijker worden voor alle bewoners van de Laares. 
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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 



 
NIEUWS VAN DE WIJKCOMMISSIE 
 
Wijkbudgetten 
Tijdens de laatste wijkcommissievergadering is een werkgroep wijkbudgetten opgericht. 
Deze werkgroep bestaat uit 5 personen. De taak van de werkgroep is om aan de hand van 
de spelregels en kaders die horen bij het project “Jij maakt de buurt” te komen tot een 
bestedingsplan voor het wijkbudget van De Laares. Hierover zal regelmatig verslag worden 
gedaan in de wijkkrant. 
 
Wijkschouw 
Dinsdagmiddag 10 april werd de eerste wijkschouw van 2012 gehouden. Enkele bewoners 
liepen samen met medewerkers van stadsdeelbeheer Centrum, woning-corporatie De 
Woonplaats, Alifa en de milieupolitie door de wijk. De meest in het oog springende zaken 
waren o.a.: 
 de mooi opgestapelde stenen rondom één van de moeraseiken (Leliestraat),  
 de her en der ontbrekende stoeptegels, 
 de in het zand/groen en op de stoep geparkeerde auto’s (Begoniastraat). 
 
Tijdens de wandeling werd de groep aangesproken door bewoners uit de Minkmaatstraat. Zij 
hebben erg veel last van de toegenomen parkeerdruk. De gemeente wil wel betaald 
parkeren invoeren, maar dan moet minimaal de helft van het aantal huisnummers in (een 
stuk van) de straat hiermee akkoord gaan. Als bewoners hiervoor een verzoek indienen bij 
de gemeente, dan zal de gemeente zorgen dat de enquête wordt uitgevoerd.  
 
Heeft u zelf vragen of opmerkingen over de openbare ruimte, dan kunt u voor dringende 
zaken direct contact opnemen met stadsdeelbeheer Centrum, tel. 4815850. U kunt het ook 
melden bij de wijkcommissie of u kunt tijdens een wijkschouw meelopen. De volgende 
wijkschouw wordt gehouden op 11 september van 18.00 – 20.00 uur. Vertrek vanaf 
Buurthuis Laares. 



 

Aldenkamp-plantsoen   
In de vorige wijkkrant is een kleine tekening geplaatst van het kunstwerk dat door een 
kunstenaar uit de wijk is ontworpen. De wijkcommissie wil graag weten of dit ontwerp de 
bewoners van de Laares aanspreekt, zodat we hiervoor een beroep kunnen doen op de 
wijkbudgetten. De tekening wordt in deze wijkkrant nogmaals geplaatst, nu in iets groter 
formaat. Uw reactie, positief of negatief, ontvangen we graag op 
wijkcommissielaares@gmail.com 
 
 
De wijkkrant wordt uitgegeven door stichting Wijkcommissie Laares. 
 

Wijkcommissie Laares vergadert iedere tweede donderdag van februari, april, juni, oktober en 
december om 20.00 uur in de Spaanse Sociëteit aan de Laaresstraat. 
In juli en augustus is er géén vergadering. 
Spreekuur iedere 1ste donderdag van de maand van 20.00 uur tot 21.30 uur 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@delaares.eu 
 
Redactie wijkkrant: Louis Ringelink 

  Leliestraat 62           433 15 19 
De wijkkrant verschijnt iedere maand, behalve in juli en augustus.  
Kopij inleveren: zie voorpagina.  
Redactieadres:  
wijkkrantlaares@hotmail.com    
Druk: Wijkkrant Laares                                          
 
 

Vrijwilligers gezocht voor Burenhulpdienst Enschede  
Voor de Burenhulpdienst Enschede worden vrijwilligers gezocht die buurtbewoners, ouderen 
of mensen met een beperking, willen helpen bij kleine klussen, zoals het onderhouden van 
hun tuin. Ouderen en mensen met een beperking, die ondersteuning nodig hebben en die 
geen beroep kunnen doen op hun eigen omgeving, kunnen een beroep doen op de 
Burenhulpdienst Enschede. De Burenhulpdienst is een initiatief van Alifa, waarbij 
buurtbewoners aan elkaar verbonden worden en elkaar helpen door een klusje op te 
knappen. Een van die klusjes is bijvoorbeeld het helpen in de tuin. 
De Burenhulpdienst Enschede is opzoek naar vrijwilligers voor verschillende klussen. Zo is er 
op dit moment veel vraag naar hulp in de tuin. Vandaar dat de Burenhulpdienst een beroep 
doet op u als buurtbewoner, die graag een medebuurtbewoner helpt. U bepaalt zelf hoe 
vaak u een klus uitvoert. Wilt u een medebuurtbewoner vrijwillig helpen met een klus of wilt 
u meer weten over de Burenhulpdienst Enschede neemt dan contact met telefoon: 053 
4778865 of kijk op www.alifa.nl/senioren. 
 
 
 



Wist u dat …. 
 

Twente Milieu oud papier ophaalt op donderdag 31 mei, 28 juni, 6 september,  
4 oktober, 1 november en 29 november? 
 
NIEUWS VAN DE WERKGROEP WIJKBUDGETTEN LAARES 
 
Op de openbare wijkcommissie vergadering van april 2012 is een werkgroep wijkbudgetten 
opgericht. Deze werkgroep bestaat uit 3 wijkbewoners en 2 leden van de wijkcommissie, 
Henk Hunink, Hans van Zuilekom, Robert Leferink, Jeanet Mourik en Angelie Braakman 
 
De werkgroep is bereikbaar via  
wijkbudgetlaares@hotmail.com en/of wijkbudgetlaares@hotmail.nl 
 
De werkgroep heeft besloten dat bedragen voor projecten tot € 1000,- door de werkgroep 
toegekend kunnen worden. Projecten boven dit bedrag kunnen uitsluitend na publicatie in de 
wijkkrant en na stemming in de openbare wijkcommissie vergadering worden toegekend. 
Voor straatfeesten geldt dit jaar nog een maximum bedrag van € 250 per jaar. Vanaf 2013 
wordt dat maximaal € 10 per huisnummer. Er wordt geen bijdrage betaald voor eten en 
drinken. 
 
De ingediende aanvragen moet passen binnen de spelregels en kaders van het 
gemeenteraadsbesluit van 11 april 2011: 

Spelregels 
- Het initiatief is niet strijdig met de wet en gemeentelijke regelgeving 
- Het initiatief past binnen de hieronder benoemde kaders 
- Dient geen privé belang 
- Bewoners zijn opdrachtgever 
- Aantoonbaar draagvlak in de wijk 
- Haalbaarheid 

 
Kaders 
- Het bevorderen van arbeidsparticipatie 
- Een schone en hele leefomgeving in de wijk 
- Het vergroten van het veiligheidsgevoel 
- Het stimuleren van wijkdiensten voor zorgafhankelijken 
- Het stimuleren van duurzaam gedrag 
- Het bevorderen van de leefbaarheid in de wijk 
- Het bevorderen van de sociale binding in de wijk 

 
Verder zijn de volgende projecten toegekend: 
 

1. Voor het project aan de Oosterstraat voor het inrichten van het Assinkterrein: 
€ 10.000,-. Over dit project heeft uitgebreide voorlichting in de wijkkrant gestaan. Er is 
een breed draagvlak onder bewoners aangetoond. Omdat het project al in een 
vergevorderd stadium is en al met de inrichting moet worden begonnen is besloten dit 
bedrag toe te kennen zonder de noodzakelijke stemronde. 

 

2. Kinderpersbureau Laares heeft een aanvraag ingediend voor € 1.000,-. Hiervan is € 
500,- voor het organiseren van activiteiten voor kinderen in de Laares en voor 
materiaal voor het KPB toegekend. 

 
3. Bijdrage voor een straatfeest in de Klaproosstraat € 250,- 

 
Werkgroep Wijkbudgetten Laares 

 



Budget van Buurt aan Zet voor Spel & Sport uitleen 
 
Van medio 2001 tot eind 2004 was De Laares samen met De Bothoven en Velve-Lindenhof 
aan Zet. Vanuit de overheid werd geld beschikbaar gesteld aan de bewoners van deze 3 
wijken om de wijken leefbaar te maken en te houden. Van dit Buurt aan Zet project is nog 
een klein budget over, waarvoor spelmateriaal bij Spel & Sport uitleen gehuurd kan 
worden. Hieraan zitten de volgende randvoorwaarden: 
 

 Niet voor besloten feesten, wel voor buurt/straatfeesten waar alle Laaresbewoners 
welkom zijn. 

 Aanvraag wordt beoordeeld door de wijkcommissie. 
 De secretaris van wijkcommissie, Astrid Westenberg, geeft aan Spel & Sport door 

welke materialen op kosten van het BaZ-budget gereserveerd mogen worden. 
 Ophalen en terugbrengen van het materiaal gebeurt in overleg met de wijkcommissie 
 Een eventuele borg moet uit eigen middelen betaald worden. 

 
De uitleen gebeurt op basis van beschikbaarheid. Ook het principe van “wie het eerst komt, 
die het eerst maalt” is van toepassing, dus tijdig reserveren is verstandig.  Bij Spel & Sport uitleen Enschede kunt u terecht voor: 

 
 Luchtkussens 
 Grote materialen 
 Zeskampspelen 

 Feestelijke openingen 
 Gekke wielen 
 Oud Hollandsche spelen 

 Spellen 
 Blikvangers 
 Ballen 
 Uw barbecuefeesten 

 Pony rijden 
 Paardentram 
 Catering

 

 
Kortom, alles voor een 
geslaagd feest of een 

sportieve dag! 
 
-------------------------------------------------- 
 
KLEDINGBEURS RODE KRUIS 12 mei 
2012.  
 

 
Afdeling Enschede van het Rode Kruis 
houdt op zaterdag 12 mei a.s. weer een 
kleding-speelgoed-boekenbeurs van  
9.30 – 12.30 uur en van 13.00 – 15.00 
uur aan de Blekerstraat 81.  
Vanaf 13.00 uur kost elk kledingstuk € 
0,50. 
De opbrengst komt ten goede aan het 
Rode Kruis Enschede. 



 
De wijkkrant wordt uitgegeven door stichting Wijkcommissie Laares. 
 

De wijkcommissie vergadert iedere 2de donderdag van de maand om 20.00 uur in Spaanse soos 
Deze vergaderingen zijn openbaar in februari, april, juni, oktober en december. 
In juli en augustus is er géén vergadering. 
 
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 
 
Wijkkrant redactie : Louis Ringelink   Leliestraat 62        433 15 19 
De wijkkrant verschijnt iedere maand, m.u.v.  Juli en augustus 
Kopij inleveren: zie voorpagina. 
Redactieadres: 
wijkkrantlaares@hotmail.com 
Druk: Wijkkrant Laares 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Wijkinfo Laares 

 
WijkOntwikkelingsMaatschapij                  WOM  Tulpstraat 22 Enschede           436 87 78 
info@delaares.nl      www.delaares.nl 
 
Gemeentelijk Contact Centrum                  GCC                              481 76 00      
Gem.Enschede                                                              481 81 81 
Projectmanager Laares                                  Bert ter Horst                               481 53 49 
Stadsdeelbeheer                                                                                             481 76 00 
Wijkbeheer  Laurens Ottenschot                    dr.Bentheimstraat 54                         481 58 50 
Projectmedewerker Stadsdeel Centrum           Marieke Wichern                          481 72 75 
St.Stedelijk Wonen              Hoek v Alphenstr/dr.Bentheimstr                                 434 35 65 
Boekenbus                        iedere woensdag hoek Floraparkstr/Laaressingel             18:00-20:00  
 
 
Woningbouwcorporaties 
Ons Huis                                                                                                      484 89 00 
Domijn (€ 0,007/min.)                             www.domijn.nl                            0900-335 03 35 
De Woonplaats (€0,10/min)                       www.de-woonplaats.nl                        0900-9678 
Huismeester De Woonplaats                       Herman Notkamp                            432 75 22 
 
 
Spoedeisende Hulp                                                                                             112 
Wijkagent               Ivonne Terpstra        ivonne.terpstra.de.roode@twente.politie.nl  
Politie Algemeen                                                                                           0900-88 44 
Meld Misdaad Anoniem                                                                                0900-70 00 
Millieupolitie                                                                                                481 58 58 
Controleur hondenoverlast                          Jos Hassink                                     481 59 07  
Red een Dier                                                                                                  144 



               
 

 
 

 
 
 

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



Kinderpersbureau Laares 

 
 

  
 

5 mei 2012 

Jaargang 2 nummer 5 

Roos Thomas&Eva 
Hoi hier is Roos 
De poos 
Ik pas wel in een doos 
Pien en Koos 
Vrijdag de 13e 
Wat zeg je? 
He? 
Nog een keer Hoi 
Au  
Oi 
Het is lente 
De bomen gaan bloeien 
En hartstikke groeien 
 

Aan de Oldenzaalsestraat is zoals sommige van 
jullie misschien weten een nieuwe winkel geopend. 
Deze winkel heet Terre des Hommes. De reden dat 
deze winkel op onze pagina staat is, omdat alle 
winst naar het goede doel gaat. En dat doel is 
kinderen! Hier een interview met een bestuurslid. 
 

 Vraag: Wat betekent ‘Terre Des Hommes’? 
Antwoord: ‘Aarde van de mensen’. 
Vraag: Waar gaat het geld nu naar toe? 
Antwoord: We zijn nu met een project bezig waar 
het geld naar kinderen in Cambodja gaat. 
Kinderen zochten hun bruikbare spullen op een 
vuilnisbelt, die vuilnisbelt is nu gesloten dus dat 
kunnen ze niet meer doen. Wij geven ze geld om 
van te leven. 
Vraag: Hoe oud moet je zijn om als vrijwilliger in de 
winkel te mogen te werken? 
Antwoord: Daar is nog geen beslissing over 
genomen! 
Vraag: Wat verkopen jullie allemaal? 
Antwoord: Alles is tweedehands, dingen zoals: 
Kleding, huishoudelijke spullen, speelgoed, boeken, 
cd’s  
Vraag: Met hoeveel mensen werken jullie? 
Antwoord: Ongeveer 25 vrijwilligers. 
Vraag: Heb je een diploma nodig om hier te 
werken? 
Antwoord: Nee, je krijgt een instructie over hoe 
alles werkt! 
Vraag: Wat zijn de openingstijden? 
Antwoord: 
Maandag: Gesloten 
Dinsdag: 10:00-17:30 
Woensdag: 10:00-17:30 
Donderdag: 10:00-17:30 
Vrijdag: 10:00-17:30 
Zaterdag: 10:00-16:30 
Zondag: Gesloten 
 

Emilie 
 Lente, lente ik pluk een bloem 
De lucht is blauw 
De kippen mogen van stal 
Lente, lente ik hou van jou 
Alles begint lekker te ruiken 
Het gras en de blaadjes worden groen 
Lente, lente ik pluk een bloem 
 



 



 
 
 

 
 
Persbericht 
ONDER EMBARGO TOT 19 APRIL 2012 19.00 
UUR 
19 april 2012 
 
Het afgelopen winterseizoen hebben vele vrijwilligers ruim 50.000 uur geïnvesteerd in 
natuur&landschap in Overijssel. Om de vrijwilligers voor deze enorme prestatie te 
bedanken, verzorgde Landschap Overijssel op donderdag 19 april 2012 de traditionele 
Kapavond in Het Anker te Wierden.  Hoogtepunt van de avond was de uitreiking van de 
Vrijwilligersprijs 2012. Zo’n 200 vrijwilligers zagen hoe Martin Knol, voorzitter van 
Landschap Overijssel deze prijs met veel waardering overhandigde aan Hans Kamerling, 
coördinator van de Eikenhakhoutbrigade Twente.   
 
De Eikenhakhoutbrigade Twente onderhoudt al zo’n vijf jaar houtwallen, 
hakhoutbosjes en takkenrillen. Door eiken af te zagen, leveren deze vrijwilligers een 
onmisbare bijdrage aan het behoud van karakteristieke landschapselementen en het 
kleinschalige landschap. Ook vele vogels en andere diersoorten profiteren van de 
afgezaagde eiken. Zo zijn de achtergebleven eikenstronken van levensbelang voor het 
zeer zeldzame vliegend hert. Dit grootste vliegende insect van ons land leeft vijf jaar lang 
als larve in oude eikenstronken om vervolgens slechts een paar weken als kever rond te 
vliegen met slechts één doel: voortplanting. Dankzij de Eikenhakhoutbrigade Twente zijn 
er weer voldoende oude stronken, wat de overlevingskansen van dit unieke dier 
aanzienlijk verbeterd. Bij hun activiteiten wordt de brigade ondersteunt door de 
Vlinderstichting en Landschap Overijssel.  
 
Stagiaires en teken 
Op de Kapavond komen oude en nieuwe vrijwilligers bij elkaar om ervaringen uit te 
wisselen en kennis te maken met nieuwe ontwikkelingen in het vrijwillig 
landschapsbeheer. Zo werd duidelijk dat steeds meer maatschappelijke stagiaires de 
mogelijkheden van een stoere stage in het groen hebben ontdekt. Het afgelopen seizoen 
heeft Landschap Overijssel zo’n 600 jongeren een uitdagende, groene stage geboden. 
Verder hebben leden van de Nederlandse Vereniging van Lymepatiënten tijdens het 
informatieve deel van de avond overtuigd laten zien wat het nut en de noodzaak is van 
preventieve maatregelen om besmetting via een teek te voorkomen.   
 
Weer aan het werk 
Vrijwilligers werken aan het onderhoud van vele duizenden knotwilgen, fruitbomen, 
meidoornhagen en oevers. Ook op heideterreinen, in poelen en in het bos zijn ze actief. 
Door de inzet van al deze vrijwilligers is het Overijsselse natuur&landschap de afgelopen 
jaren veel mooier geworden. 
Op zaterdag 3 november 2012 vindt met de Natuurwerkdag de officiële aftrap van een 
nieuw seizoen vrijwillig landschapsbeheer plaats. De meeste bestaande groepen gaan dan 
weer aan de slag. Natuurlijk ondersteunt Landschap Overijssel graag nieuwe initiatieven 
om natuur&landschap in de eigen omgeving te onderhouden. Kijk voor meer informatie op 
www.landschapoverijssel.nl. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 

Voor al uw verbouw, Timmer en Tegelwerken 
                   Gespecialiseerd in Badkamers 

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


