
 
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extra Editie 
 

Er gebeurt veel in de Laares. 
 

En het is de Hoogste tijd. 
 

Ook voor een Buurtfeest 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WIJKKRANT de LAARES 
Jaargang 36 - Nummer 7 – Juli  2012 

uitgegeven door de stichting Wijkcommissie de Laares 
Email: wijkkrantlaares@hotmail.com 
 

Verder in dit nummer: Nieuws vd Wijkcommissie –  3FM Serious Request  -  KPB - Wijkinfo 
Laares – Eikenprocessierups – Oproep – Hoogste Tijd – Buurtfeest - Inleveren kopy voor 23 
augustus. 
 



 
             

           Schouwinkstraat 18 7531 AH Enschede tel 053-4324599 
info@csecomputers.nl  www.csecomputers.nl 

 

 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

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 
woensdag 09.00 – 12.00 uur 
vrijdag 09.00 - 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 
 
Extra wijkkrant in juli 
De wijkkrant verschijnt jaarlijks 10 keer. In de maanden juli en augustus wordt gewoonlijk geen 
wijkkrant gemaakt. Omdat er in en na de zomervakantie een aantal activiteiten georganiseerd 
gaan worden, is besloten in juli toch een wijkkrant uit te geven. Over deze activiteiten vindt u 
meer informatie in deze wijkkrant. Zowel voor de spelmiddagen als voor het buurtfeest worden 
vrijwilligers gezocht. Zij kunnen zich opgeven via het e-mailadres van de wijkcommissie: wijkcom-
missielaares@gmail.com. De Wijkcommissie zorgt er vervolgens voor dat de namen bij de juiste 
persoon terechtkomen. 
 
Wijkschouw 
Op 10 april is een wijkschouw in de Laares gehouden. Het verslag van deze wijkschouw is na te 
lezen op de website van de wijkcommissie: www.delaares.eu. Mocht u niet over internet beschik-
ken en toch graag het verslag willen lezen, neemt u dan contact op met één van de wijkcommis-
sieleden. De papieren versie zal u dan zo spoedig mogelijk verstrekt worden. 
 
Verhuizing 
In september begint de brede school LaRes met de verbouwing. Dat betekent dat het buurthuis 
Laares per 1 september gesloten wordt en dat de wijkcommissie vanaf die datum bereikbaar is in 
de Spaanse Sociëteit. De openbare vergaderingen werden al vanaf februari in de Spaanse Sociëteit 
gehouden. Voor het spreekuur van de wijkcommissie, elke eerste donderdagavond van de maand 
van 20.00 uur tot 21.30 uur, kunt u vanaf 1 september ook terecht in de Spaanse Sociëteit aan de 
Laaresstraat 27. 
 
Wijkcommissie Laares wenst iedereen een fijne vakantie! 
 
 
 
 

 



 
 
De wijkkrant wordt uitgegeven door stichting Wijkcommissie Laares. 
Wijkcommissie Laares vergadert iedere 2de donderdag van februari, april, juni, oktober en decem-
ber om 20.00 uur de Spaanse Sociëteit.  
In juli en augustus is er géén vergadering. 
Spreekuur iedere 1ste donderdag van de maand van 20.00 tot 21.30 uur in de Spaanse  
Sociëteit, Laaresstraat 27. 
 
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 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 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Enschede promotie 
 
 

3fm serious request vraagt aandacht voor babysterfte 
3FM Serious Request vraagt dit jaar aandacht voor de aller-
kleinsten: Miljoenen baby’s die hulp nodig hebben om te kun-
nen blijven leven. Een stille ramp die wereldwijd elk jaar 5,5 
miljoen slachtoffers maakt en het gevolg is van gebrek aan 
medische zorg en begeleiding. Klik hier voor meer informatie 
over dit thema. Voor vragen kan contact worden opgenomen 
met de organisatie via seriousrequest@enschedepromotie.nl. 

jaarverslag enschede promotie 2011 
“Enschede” tot een steeds sterker merk maken: dat ziet En-
schede Promotie, heel kort door de bocht, als haar opdracht. 
Samen met tal van partners heeft Enschede Promotie ook in 
2011 weer vele initiatieven kunnen nemen om aan die positieve 
merkbekendheid een wezenlijke bijdrage te leveren. 

 
 
 
 

 

 



 

 

 

Hey allemaal, 

 

Op 22 september is het buurtfeest in de Laares. 

Het Kinder Pers Bureau organiseert iets leuks, LAARES GOT TALENT Dus 
als je samen of alleen een leuke dans kan of goed kan zingen, kom 

dan. 

Vul het strookje hieronder in en doe het door de bus bij laaressingel 
72A of stuur een mailtje naar kpb.laares@gmail.com en doe mee. 

Je mag als je zelf een lied hebt geschreven dat natuurlijk ook zingen of 
op dansen. 

Neem een cd mee met de muziek die moet worden afgespeeld in-
dien dat nodig is. 

Als je niet mee wil doen zijn er ook nog andere leuke dingen te doen 
of je kan komen kijken naar de LAARES GOT TALENT dus kom ook. 

 

Groetjes Het Kinder Pers Bureau 

 

Wat ga je doen?    Hoe oud ben je/ zijn jullie? 

………………………………….  ………………………………….. 

       Wat is je naam/ jullie naam 

Ik kom met ……. Personen.  …….……………………………. 

 
Email:…………………………………………… 

 



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 
 
 

           



 
 

    

 
 

 
Wees alert in de komende zomermaanden 
Eikenprocessierups in Enschede 

Hoe voorkomt u klachten?  

Vooral in gebieden met veel eikenbomen, zoals bossen en parken, waar 
de eikenprocessierups voorkomt adviseren wij u te zorgen voor een goede bedekking van de hals, 
armen en benen en niet op de grond te gaan zitten. Daarnaast adviseren wij u altijd om direct 
contact met rupsen, (oude) brandharen, spinselnesten en vervellingshuidjes zoveel mogelijk te 
vermijden. Ons advies is om ook uw kinderen te wijzen op het gevaar van de eikenprocessierups 
en wegen waar eikenbomen met veel processierupsen staan zo mogelijk te vermijden 

Meer informatie 

Voor meer informatie over de eikenprocessierups en actuele informatie over locaties en de wijze 
van bestrijding kijkt u op het digitale loket van de gemeente Enschede, te vinden op 
www.enschede.nl/eikenprocessierups. Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente via 
telefoonnummer (053) 481 76 00. 

 
 
 
 
 

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



 

Oproep!!! 
 
De wijk is bezig om 3 activiteiten/speeldagen tijdens de zomervakantie 
te organiseren. 
 
Op maandag 20 augustus 2012 tussen 11.00 - 14.00 staat er een 
“Gezond en Lekker Eten” workshop op het programma. 
 
Op dinsdag 21-augustus tussen13.00 - 16.00 kunnen de kinderen hun 
eigen T-shirt met de ouderwetse batik techniek maken en verder zullen 
er nog muziek instrumenten gemaakt worden. Daarna volgt er een Hip- 
Hop workshop. 
 
Op woensdag 22 augustus13.00 - 16.00 staat alles in het teken van sport 
en spel. Er zullen sportinstructeurs aanwezig zijn om met de kinderen 
leuke spellen en sporten te doen die dag. 
 
Er zal een grote tent neergezet worden die bij slecht weer en bij erg 
warm weer gebruikt zal worden om te schuilen tegen de regen of om 
voor schaduw te zorgen. Omdat de tent er toch staat is het ook een leuk 
idee om de kinderen de mogelijkheid te geven te blijven overnachten, te 
kamperen! 
 
Eventueel zou er ook nog gebruik gemaakt kunnen worden het 
buurthuis. 
 
Voor al deze activiteiten worden ouders en jonge mensen (oudere 
jeugd) gevraagd mee te helpen. 
 
Om de tent op te zetten hebben wij ca. 5 sterke mensen nodig en voor 
het afbouwen ook 5. 
 
De kinderen zullen ongeveer 5 uur per dag begeleidt moeten worden. 
Wanneer er kinderen blijven overnachten zijn er ook een aantal 
ouderen en/of oudere jongeren nodig die willen helpen. 
 
Verder hebben we nog een aantal spullen nodig die we misschien 
kunnen lenen, zoals tafels, stoelen, camping kooksets, vuurkorf etc. 
 
Mensen die ‘s ochtends voor een ontbijt willen zorgen zijn ook welkom. 
Wij willen graag zorgen voor een paar gezellige dagen met de buurt. 
 
Kinderen die willen meedoen, en vrijwilligers die willen helpen, kunnen 
zich opgeven via e-mail: wijkcommissielaares@gmail.com 
 

Jonny Wolters 

 



 
 

DE HOOGSTE TIJD 
VOOR EEN NIEUW GELUID 

IN-UIT 
DE VERNIEUWDE LAARES 

Daarom heeft het dagelijks bestuur van Wijkcommissie Laares besloten om  
in mei 2013 de functies neer te leggen.  

De voorzitter, secretaris en penningmeester zitten ieder  
al meer dan tien jaar op hun post. 

 

Tijd voor vers bloed! 
 

 
 

Vindt u een wijkcommissie belangrijk voor uw wijk? 
Meldt u dan nu aan om mee te praten. 

Wilt u NIET praten, maar wel DOEN? 
Ook dan bent u van harte welkom. 

Wilt u meer weten? 
Kijk in deze wijkkrant  

voor de contactgegevens 
of op onze website 

http://www.delaares.eu/site/contact/contact.html 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

PERSBERICHT  
Enschede, 21 juni 2012 

Burenhulpdienst Enschede 
 
Als hulp niet voorhanden is! 
Soms kan men geen hulp krijgen van familie of omgeving. Kinderen wonen te ver weg of zij doen 
al zoveel. De buren willen best helpen, maar werken overdag. Ouderen en mensen met een be-
perking, die ondersteuning nodig hebben en die geen beroep kunnen doen op hun directe omge-
ving, kunnen een beroep doen op de Burenhulpdienst. 
 

 
 
Heeft u ondersteuning nodig? 
Er zijn vrijwilligers die willen helpen bij diverse zaken, zoals het halen van een boodschap, een 
klusje in huis of tuin, meegaan naar de huisarts of ziekenhuisbezoek. Voor het uitvoeren van deze 
klussen worden enkele afspraken gemaakt. Zo mag een klus nooit meer dan 1,5 uur duren.  Uit-
zondering hierop is een bezoek aan het ziekenhuis, wat iets langer duren.   
De vraag naar tuinonderhoud in de zomer is groot, hierdoor kan het iets langer duren voordat men 
hulp voor de tuin kan krijgen. 
 
Voor wie is de burenhulpdienst? 
De burenhulpdienst is bedoeld voor mensen met een smalle beurs. Voor een klus wordt € 1,00 per 
keer gevraagd en wanneer vervoer met een auto nodig is wordt € 0,30 per kilometer in rekening 
gebracht en eventuele parkeerkosten.  
 
Aanmelden als vrijwilliger? 
Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom. Heeft u een dagdeel of een paar uren in de week vrij? Zo ja, 
dan kan u iemand die hulp nodig heeft van dienst zijn. U bepaalt zelf hoe vaak u een klus uitvoert. 
 
Wilt u gebruik maken van de Burenhulpdienst of zich aanmelden als vrijwilliger, dan kunt u ons tij-

dens kantooruren telefonische bereiken op telefoonnummer: 053 477 8865 of kijk op 
www.alifa.nl/senioren. De Burenhulpdienst is een onderdeel van Alifa Welzijn Ouderen. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Op zaterdagmiddag 22 september komt de Laares tot leven! 
Muziek, een rommelmarkt, kraampjes, activiteiten voor de kinderen. 

Bij deze nodigen wij iedereen uit om zijn huis uit te komen en zich te laten 
zien in de wijk. Ondernemers, grijp u kans, laat zien wie u bent en wat u doet 

in de Laares. 
Bewoners, meld je aan voor “Laares got Talent”, georganiseerd door het KPB 

Laares. 
Natuurlijk zoeken we nog wel vrijwilligers voor het organiseren van dit spet-

terend buurtfeest. 
Meld je aan op wijkcommissielaares@gmail.com 

 
 

 

BUURTFEEST LAARES 
op burendag 

22 september 2012 



 



  

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 


