
 
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Plastic kun je beter scheiden, onze Hero nu ook in Laares 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                      In de Leliestraat naast de glascontainer. 
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NIEUWS VAN DE WIJKCOMMISSIE 
 
Bezwaarschrift brede school 
De wijkcommissie had de Nationale Ombudsman gevraagd om opheldering over de gevoerde 
procedure rondom de verbouwplannen van Buurthuis Laares. De ombudsman heeft deze 
vraag teruggelegd bij de gemeente Enschede. Afgelopen maand kreeg de wijkcommissie het 
antwoord pas onder ogen, dat blijkbaar al op 10 februari was verzonden. Vanwege een 
foutieve adressering was de brief nooit aangekomen. 
Uit de brief van de gemeente blijk, dat men van mening is dat de juiste procedure is gevolgd 
en dat de buurtfunctie nooit is geschrapt. 
Het pand krijgt drie gebruikers: Consent (basisschool), SKE (kinderopvang) en EMV (gem. 
Enschede). Iedereen die gebruik wil maken van de buurthuisfunctie kan bij EMV terecht om 
een (tijdelijke) ruimte te huren. 
De volledige brief naar aanleiding van de bezwaren van de wijkcommissie is te vinden op 
www.delaares.eu. 
 
Tijdelijke verhuizing brede school La Res 
Gelukkig hoeven leerlingen en personeel niet zo ver weg voor de tijdelijke verhuizing, tijdens 
de verbouwing. In de lege gebouwen van de school aan de Dotterbloemstraat is volop 
ruimte voor de hele brede school. 
De wijkcommissie wenst iedereen een prettig verblijf aan de Dotterbloemstraat en hoopt dat 
men snel in een nieuw modern gebouw kan terugkeren. 
 
Openbare vergadering Wijkcommissie Laares 
 
14 juni, 20.00 uur in de Spaanse Sociëteit (Laaresstraat) 
Thema: Verdeling Wijkbudget 
Tijdelijke huisvesting Wijkcommissie 
 



 

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, m.u.v. de maanden juli en augustus.  
Kopij inleveren: zie voorpagina.  
Redactieadres:  
wijkkrantlaares@hotmail.com    
Druk: Wijkkrant Laares                                          
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
NIEUWS VAN DE WERKGROEP WIJKBUDGETTEN LAARES 
 
In de wijkkrant van mei 2012 hebt u kunnen lezen dat er een werkgroep wijkbudgetten is 
opgericht. Deze werkgroep bestaat uit 3 wijkbewoners en 2 leden van de wijkcommissie en 
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 wijkcommissievergadering worden toegekend. 
Voor straatfeesten geldt dit jaar nog een maximum bedrag van € 250 per jaar. Vanaf 2012 
wordt dat maximaal € 10 per huisnummer. Er wordt geen bijdrage betaald voor eten en 
drinken. 
 
 
 
 
Mocht u de spelregels en kaders voor de wijkbudgetten of de reeds toegekende bedragen 
nog eens willen nalezen, kijkt u dan op www.delaares.eu, (tabblad De wijk, wijkkrant, 
wijkkrant mei 2012). Het budget van 2012 is tot nu toe slechts voor een klein deel 
toegezegd, dus het is nog steeds mogelijk om ideeën in te dienen. 
 

Werkgroep Wijkbudgetten Laares 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kinderpersbureau Laares 

Jaargang 2 nummer 6 

6 juni 2012 

Interview: 
 
Vraag: Wie ben jij? 
Antwoord: Pien het zusje van Roos. 
Vraag: Waarom word je geïnterviewd? 
Antwoord: Ik heb mijn zwemdiploma B gehaald. 
Vraag: Was het moeilijk? 
Antwoord: Nee, best wel makkelijk, ik ben heel 
goed in zwemmen. 
Vraag: Wat heb je voor cadeautjes gekregen? 
Antwoord: Mini lalaloopsie en oorbellen. 
Vraag: Wie waren er allemaal toen je moest 
zwemmen? 
Antwoord: Opa’s en Oma’s, Ouders, Zusjes en 
broertje. 
Vraag: Wat moest je doen? 
Antwoord: Duiken, door een gat zwemmen en 
met kleren aan zwemmen. 
Vraag: Ga je diploma-C ook doen? 
Antwoord: Nee, dat vind ik te moeilijk! 
Vraag: Hou oud ben jij? 
Anwoord: 6 jaar. 
 

We hebben uit de wijkbudgetten een bedrag 
gekregen waarmee we weer een aantal 
activiteiten gaan organiseren, zoals de 
paaseizoekactie, die al geweest is, en het 
watersplashspektakel. Over het 
watersplashspektakel komt volgende aflevering 
meer, want hij zal waarschijnlijk plaatsvinden in 
juli. Ook kunnen we door deze sponsoring het 
iets professioneler aanpakken. We gaan 
namelijk een deel van het bedrag uitgeven aan 
een camera om foto’s te maken van onze acties. 
De rest van het geld geven we uit aan 
papieren en mappen. Als je nog ideeën hebt 
voor andere acties kan je die mailen naar: 
kpb.laares@gmail.com 

Stom en lief 
Soms ben je boos 
Soms ben je close 
Ik vind je heel stom 
En je benen zijn krom 
Je kan wel lief zijn 
Maar je mag niet over de lijn 
Nu doe ik je pijn 
Als je ruzie hebt is dat niet fijn 
Soms ben ik je vriendin 
En soms heb ik in jou geen zin 
Soms zijn we aan het schelden 
Maar dat is maar zelden 
Ik maak het weer goed 
Maar ik weet niet goed hoe dat moet 
Ik vind je weer lief 
Nu ben je mijn hartendief 
Ik ben niet meer boos 
Kusjes Roos 
 

Roos Eva 

Thomas 



 
 

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 
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Beste Begonia’s en Laaresbewoners,  
 
Langs deze weg willen we jullie weer op de hoogte houden van het laatste nieuws.  
Allereerst is al het geld voor ons project binnen en veiliggesteld. Het is lager uitgevallen dan we 
hadden voorzien maar er blijft gelukkig nog voldoende over om leuke dingen mee te doen.  
 

Om de kosten te dekken hebben we 1 speelhuis a € 7000,- moet laten vervallen. Echter er blijft 
nog wel 1 groot speelhuis over. Ter vervanging wordt er een ander, nog nader te bepalen, 
voordeliger speeltoestel geplaatst. 
  
Zoals al terecht werd opgemerkt door enkele bewoners liggen er veel kleine en grote stenen op 
het terrein. Zolang er geen en of onvoldoende gras groeit, blijven er altijd stenen naar boven 
komen. Als het gras hoog genoeg is en het voldoende heeft geworteld zal dit probleem 
grotendeels verdwijnen.  
 

In de loop van volgende week zal het voorste terrein worden ingezaaid. Zo gauw het gras 
beloopbaar is zullen we een aantal handen nodig hebben om in samenwerking met de gemeente 
en met behulp van speciale harken het terrein “steenvrij” te maken. ( Voor een kleine 
afvalcontainer wordt gezorgd). Hiermee besparen we ons veel geld uit.  
 
Maar voordat het zover is zullen we nog even geduld moeten hebben, (gras groeit niet zo hard 
onder de 15 graden). Jullie horen nog van ons wanneer de harkdag wordt georganiseerd.  
Na de harkdag zal er nog een dag worden georganiseerd voor de definitieve herinrichting van het 
terrein. Daarvoor zijn veel vrijwilligers nodig!  
 
De activiteiten die door ons zelf dienen te worden uitgevoerd zijn;  
 

1. Aanplant van heesters, hagen, etc.  
2. Plaatsen parkbankjes en prullenbakken.  

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



3. Onderhouden (schoon houden ) van het terrein. Het legen van de prullenbakken evenals het 
maaien van het gras zal worden uitgevoerd door de gemeente.  
4. Bewatering van de beplanting de eerste maanden.  
5. Het bestraten van het deel voor de basketbalpaal.  
6. Het uitgraven van de grond onder speeltoestellen waar Dekowood i.v.m. de veiligheid onze 
kinderen.  
 
Het plaatsen van basketpaal, hekwerk, en speeltoestellen zullen worden uitgevoerd door de 
leveranciers van deze spullen. Dit is vanwege garantiebepalingen en veiligheidsvoorschriften.  
Wie dit leest en zich nu al wil opgeven voor een van de bovenstaande klussen kan zich via onze 
mail aanmelden!  
Wij horen graag van jullie!!! 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Op de voormalige HUBO-locatie, de Leliestraat 2, 
realiseert Ons Huis een complex van 4 verdiepingen 
met 24 appartementen. De appartementen 
verschillen onderling van indeling, maar ook van 
oppervlak. De gemiddelde grootte is 55 m

2
. Elk 

appartement heeft een woonkamer met 
keukenblok, slaapkamer, douche en toilet. De 
appartementen zijn te bereiken via de centrale hal 
van het gebouw.  
De ingang bevindt zich aan de voorzijde van het 
complex, aan de Leliestraat. Aan de achterkant van 
het gebouw wordt een besloten tuin aangelegd. Deze grenst aan parkeerplaatsen. Op de begane 
grond is een multifunctionele ruimte voor algemeen gebruik. 
 
DE HUURDER 
Het Leger des Heils huurt het complex van Ons Huis. Cliënten van het Leger des Heils die 
zelfstandig kunnen wonen, maar hierbij ondersteuning nodig hebben, kunnen hun intrek nemen in 
de appartementen. De bewoners hebben een dagbesteding. Het is daarin belangrijk dat iedere 
bewoner de dagen besteedt zoals dat binnen de eigen mogelijkheden ligt.  
Bewoners voeren een eigen huishouden. De gehele dag is er woonbegeleiding in het pand 
aanwezig om de cliënten te ondersteunen. Op deze manier wordt ook toegezien op naleving van 
de huisregels. Samen met de bewoner wordt een plan met doelen opgesteld waaraan structureel 
gewerkt wordt.  
 
GEMEENSCHAPPELIJK 
De appartementen zijn ingesteld op een éénpersoons huishouden. Om bezoek te ontvangen kan 
daarom gebruik worden gemaakt van de multifunctionele ruimte op de begane grond of van de 
besloten binnentuin. Ook kan de multifunctionele ruimte gebruikt worden voor bijzondere 
gelegenheden als een gezamenlijke kerstviering of een bijeenkomst voor en met de buurt. 
 
DE ROL VAN ONS HUIS 
Ons Huis bouwt het complex en blijft ook na oplevering eigenaar. Vanuit de grondbeginselen van 
Ons Huis is het haar taak kwetsbare groepen te huisvesten. Ons Huis neemt hierin haar 
verantwoordelijkheid.  
Zoals gebruikelijk ziet Ons Huis toe op bewaking van het woongenot van omwonenden. De 
wijkbeheerder van Ons Huis zal dan ook regelmatig in de wijk te zien zijn. Bovendien neemt Ons 
Huis zitting in de omgevingsbeheergroep. 
 
BOUW 
Op dit moment is het complex in aanbouw. Aannemer Van Dijk Bouw doet natuurlijk zijn best 
de overlast te beperken. Echter, enige hinder door machines en voertuigen kan niet worden 
voorkomen. 
Ons Huis hoopt op uw begrip.  
 



OMGEVINGSBEHEER 
De gemeenteraad heeft spelregels, genaamd ‘het Raamwerk Omgevingsbeheer’, vastgesteld. Dit 
om ervoor te zorgen dat de huidige en nieuwe bewoners goede buren van elkaar worden. Hiervoor 
wordt een speciale beheergroep gevormd die met elkaar overlegt. De groep bestaat uit ongeveer 
10 leden en heeft een onafhankelijke voorzitter. Aan de groep nemen medewerkers van de 
gemeente, Ons Huis en Leger des Heils deel en bewoners of ondernemers uit de buurt. We 
streven ernaar dat tenminste de helft van de leden mensen uit de buurt is. Zo is het een groep 
met goede vertegenwoordiging van betrokkenen bij het gebouw. 
De groep zet zich in voor een goede samenwerking tussen omwonenden en bewoners van het 
complex. Uiteraard worden ook afspraken gemaakt over de bereikbaarheid van personeel en over 
wat te doen bij vragen. Die afspraken worden vastgelegd in een beheerplan. De beheergroep ziet 
erop toe dat de wederzijdse afspraken uit het beheerplan worden uitgevoerd en nageleefd.  
 
HUIS_110759_Folder Minkmaatstraat DEF v2.indd 3-4 19-04-12 14:17 
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Noodkreet! 
 

Gastgezinnen voor 3 weken gezocht!  

Veel mensen maken alweer plannen voor de zomervakantie van 2012, maar voor veel kinderen zit 
dat er niet in. De stichting Europa Kinderhulp maakt voor deze kinderen, die het hard nodig 
hebben, wel plannen. Als je ziet en weet onder welke omstandigheden sommige kinderen op 
moeten groeien, dan kun je niet anders dan samen de schouders eronder zetten en voor deze 
kinderen een lichtpuntje proberen te zijn. Om deze kinderen een lichtpuntje te bieden zoeken we 
gastgezinnen. Huiselijke gezelligheid, geborgenheid, een andere omgeving, een beetje aandacht, 
geduld en vooral liefde, dat alles kan zoveel voor hen betekenen. 
De kinderen die op vakantie komen wachten met spanning af, want als er zich geen 
gastgezinnen aanmelden dan betekent dit voor veel kinderen geen vakantie in 2012. 
 
Het gaat om kansarme kinderen tussen zes en twaalf jaar uit België, Oostenrijk, Frankrijk, 
Duitsland, Oekraïne en Nederland. Kinderen die kansarm genoemd worden door hun ervaring. 
Kinderen uit kindertehuizen of uit grote gezinnen of met krappe behuizing. Kinderen van wie de 
ouders eronderdoor dreigen te gaan door ziekte, psychische problemen of drank/drugs. Even 
kansarm zijn kinderen die het materieel niet zo slecht hebben, maar die door verschillende 
oorzaken niet de aandacht krijgen die ze nodig hebben. 
 
Heeft u ook een plekje over om een kind liefdevol op te vangen in die drie weken in de 
zomervakantie? Neem dan vrijblijvend contact op met onze stichting. Alle informatie vindt u ook op 
onze website www.europakinderhulp.nl 
 
De kinderen komen in de periodes: Oekraïne 27 juni tot 21 juli, Frankrijk 21juli tot 11 augustus en 
7 juli tot 27 juli, Duitsland 9 juli tot 26 juli en 23 juli tot 10 augustus, Oostenrijk 16 juli tot 
3augustus en Nederland 23 juli tot 10 augustus 
 
Wilt u helpen en heeft u de mogelijkheid deze kinderen een welverdiende vakantie te bieden bel 
dan: Mevr. D. de Vries tel (0548)  655 202 of meld u aan via de website: www.europakinderhulp.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  -  Karolien Levink  -   
of info@fysiostokhorst.nl                                                                   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 


