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             Laaressingel 195 
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di t/m do 09.00 - 18.00 uur 
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vrijdag 09.00 - 18.00 uur 
zaterdag 08.30 - 15.00 uur 
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Nieuws van de wijkcommissie 

Wijkcommissie verhuisd naar Spaanse Sociëteit 
Tijdens de zomervakantie is er een ploeg harde werkers bezig geweest om alle spullen van de 
wijkcommissie te verhuizen van het buurthuis naar de Spaanse Sociëteit. Daar hebben we onder-
dak gevonden op de bovenverdieping.  
Al enige tijd zijn de openbare vergadering van de wijkcommissie ook op die locatie, nu houdt de 
wijkcommissie daar ook kantoor. 
 
Vrijwilligers gezocht voor de wijkcommissie 
Zoals in de wijkkrant van juli 2012 is duidelijk geworden gaan het dagelijks bestuur zijn taken vol-
gend jaar neerleggen. Er blijft nog steeds behoefte aan mensen die actief willen zijn om in de 
Laares wat meer leven in de brouwerij te brengen.  Dat zijn namelijk de geluiden die we soms ho-
ren: “Er gebeurt niets in de wijk”. 
 
Opening “Speelveld Oosteres” 
Dat dit niet helemaal klopt blijkt wel uit de aankondiging van de opening van het opnieuw inge-
richte Assinkterrein, nu tijdelijk omgedoopt tot “Speelveld Oosteres”. Verdere informatie daarover 
kunt u vinden in deze wijkkrant. 
 
Buurtfeest op burendag doorgeschoven naar volgend voorjaar 
Omdat de opening van het “Speelveld Oosteres” op 29 september is gepland is het buurtfeest van 
22 september op burendag doorgeschoven naar het voorjaar. U moet dus nog even uw spullen 
voor de rommelmarkt op zolder parkeren. We informeren u zo spoedig mogelijk over een nieuwe 
datum. Ook zijn we hiervoor nog steeds op zoek naar enthousiaste organisatoren. 
 
 

 



 
Verslag van een straatfeest (is nog niet binnen. Redactie) 
Ook zijn er veel wijken die straatfeesten organiseren, waarvan u in deze wijkkrant een verslag 
kunt lezen uit de Anjelierstraat. Het blijft mogelijk om voor deze straatfeesten uit de wijkbudgetten 
een bijdrage aan te vragen. Dit jaar is dat nog maximaal 250 euro. Volgend jaar zal er een maxi-
maal bedrag per deelnemend huisadres worden toegekend. 
 
Springen en spiesjes op het buurtplein 
Een andere activiteit in de wijk kwam vanuit het KPB (Kinder Pers Bureau) Laares. Nadat het water 
splash spektakel tot twee keer toe niet door kon gaan (de eerste keer door slecht weer en de 
tweede keer omdat het water in het buurthuis was afgesloten) werd er op dinsdag 28 augustus 
een groot springkussen van de Spel & Sportuitleen (nog via geld uit de Buurt aan Zet – pot) op het 
buurtplein uitgerold. 
Samen met Jonnie, wijkbewoonster uit de Tulpstraat, die voor fruitspiesjes zorgde en met de 
schminck- en knutseldoos van Gülçin van Alifa werd het een bijzondere middag. 
Een enthousiaste buurtbewoner had haar 2 ponies en koets ter beschikking gesteld voor de kin-
deren om een ritje te maken door de wijk. Door een naar ongeluk onderweg naar het buurtplein 
moest ze helaas weer huiswaarts keren. Gelukkig heeft de pony (wel een dik been, maar lijkt er) 
geen blijvend letsel te zijn. Veel beterschap gewenst. We zoeken naar een nieuwe gelegenheid 
voor deze activiteit. 
U kunt in de wijkkrant ook een verslag van deze activiteit van het KPB zelf vinden. 
Ook voor deze activiteiten werd overigens geld uit de wijkbudgetten ter beschikking gesteld. 
 
Buurtschouw op dinsdag 11 september 2012 
De gemeente Enschede heeft een 2e buurtschouw gepland op dinsdag 11 september. U bent allen 
van harte uitgenodigd om mee te wandelen door de wijk en de aanwezige functionarissen te wij-
zen op zaken die zouden kunnen worden verbeterd of aangepakt in uw woonomgeving. 
Het verzamel/vertrekpunt is bij het buurthuis aan de Tulpstraat om 18.00 uur. 
 
Renovatie woningen Laaressingel in volle gang 
De meeste bewoners hebben deze week hun woningen aan de Laaressingel ontruimd en hun tijde-
lijke woningen betrokken. Er wordt geboord en getimmerd en de renovatie lijkt een enorme vaart 
te hebben.  
Het zal niet voor iedereen meevallen om tijdelijk uit je huis te moeten. Hopelijk kunnen de bewo-
ners snel terugkeren op hun eigen, verfraaide plek! 
 
GEAS werkt aan een nieuw gasnetwerk 
Voor de vakantie is een start gemaakt met het vervangen van de gasleidingen langs de Laaressin-
gel. Door de grote hoeveelheid regen leek het werk eindeloos te duren. 
Na de vakantie is gestart met het gedeelte van de Laaressingel vanaf de Tulpstraat tot de Rozen-
straat. Het werk verloopt vlot en er is alweer een groot deel van de stoep betegeld. 
 
Openbare wijkcommissie vergadering 
Tot slot willen wij u graag uitnodigen voor de volgende openbare vergadering. Deze zal plaatsvin-
den op donderdag 11 oktober om 20.00 uur in de Spaanse Sociëteit. 
 
 
 
 
 



 
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 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

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 



 

Mijn naam is Gülçin Karabacak.  

Ik ben sinds 1995 werkzaam in de welzijnssector. Ik ben begonnen als jongerenwerker. Vervol-
gens heb ik diverse werksoorten binnen mijn takenpakket gehad waardoor ik als sociaal cultureel 
werker breed inzetbaar ben. Sinds april 2012 ben ik werkzaam als opbouwwerker van de 
wijken Laares, Lasonder, ’t Zeggelt, Boddenkamp, Horstlanden Veldkamp en de City. 

Wat kan ik voor u betekenen: U, als bewoner van de wijk kunt een beroep doen op mijn kennis 
van de wijk. Dit kan individueel of in groepsverband en op de volgende gebieden: wonen en leef-
omgeving, sociale (on)veiligheid, buurtgezondheidszorg, milieu en duurzaamheid tot onderwijssti-
mulering. 

Hoe dit zich in de praktijk vertaalt:  

Een mevrouw van tweeenzeventig jaar kom ik tegen, geeft tijdens een gesprekje aan dat zij een 
zestal alleenstaande ouderen die zich eenzaam en ongelukkig voelen en die bij haar in de flat wo-
nen kent.  Zij maakt zich zorgen en vraagt zich af hoe zij haar buren kan helpen. Na het onder an-
dere informeren van de netwerkpartners en inzet van buurtbewoners is een wekelijks terugkerend 
open-eet-tafel ontstaan. Door de open-eet-tafel is niet alleen een wekelijks ontmoetingsmoment 
ontstaan maar een nieuw sociaal netwerk opgebouwd. “ Hoe ging het logeerpartijtje van je klein-
kind?”, “ Wat is de uitslag van het bloedonderzoek?”, “ Zeg, Marie is al drie weken niet geweest, 
wie weet hoe het met haar gaat?” Met name in deze levensfase is een sociaal netwerk niet van-
zelfsprekend. De open-eet-tafel bestaat nog steeds en wordt wekelijks bezocht door vijftien gas-
ten, door vijendertig individuen. 

Ook kunt u mij tegen komen bij u in de buurt. Met regelmaat ben ik in uw wijk te vinden om con-
tacten te onderhouden met u als bewoner. Het kan zijn dat ik bij u aanbel en vraag of u mee wilt 
doen/werken aan een buurtactiviteit of mee wilt denken over het aanpakken van een bepaald pro-
bleem, ik doe dan een beroep op uw bijdrage als buurtbewoner. 

Kinderen die ik op straat ben tegengekomen geven aan dat er weinig voor ze te doen is in de 
buurt. Na een aantal ontmoetingen met deze kinderen vertaalt dit zich in activiteiten zoals een wa-
tersplashspektakel en een paas-ei-zoek-actie. De ideeën zijn van de kinderen zelf, het affiche is 
door één van hun gemaakt en zijn door de kinderen uitgedeeld ook hebben ze de activiteiten be-
geleid, twee kinderen hebben een artikel over de activiteit geschreven die vervolgens in de wijk-
krant is geplaatst. 

Een zoon van een moeder bereikt binnenkort de leeftijd om naar groep één van de basisschool te 
gaan. De afgelopen jaren heeft deze moeder ervoor gekozen om voor haar kind te zorgen en geen 
werkzaamheden buiten huis te verriichten. De komende veranderingen roepen veel vragen bij haar 
op, ze is onzeker over haar mogelijkheden en ziet er tegenop. De ontmoeting met haar resulteerde 
in zestal bijeenkomsten van acht vrouwen die onder begeleiding ontdekten: “Wat wil ik, wat kan ik 
en wat kan ik doen om dat te bereiken?”  

Om dit in de praktijk mogelijk te maken werk ik nauw samen met netwerkpartners, zoals de ge-
meente en andere instanties. 

U kunt mij telefonisch bereiken op nummer: 06-53 205 270  

of via mailadres: g.karabacak@alifa.nl 

 
 
 
 
 
 



 
Zaterdag 29 september officiële opening Speelpark Oosteres! 
 
In juni 2011 ontstond in onze wijk De Laares het buurtinitiatief om het braakliggende voormalige 
Assinkterrein aan de Oosterstraat om te toveren tot een plek om trots op te zijn. Een groot aantal 
wensen van buurtbewoners werd verzameld en uitgewerkt tot het plan zoals het er nu ligt; een 
plek waar kinderen, volwassenen en honden de ruimte hebben voor spel en ontmoeting. 
 
Het terrein is onder andere met inzet en hulp van vele wijkbewoners van de Laares geworden tot 
een mooie speelplek! 
Echter zonder hulp van de wijkcommissie, de WOM en gemeente Enschede Stadsdeel Centrum 
hadden onze plannen niet gerealiseerd kunnen worden. 
Wij willen daarom ook langs deze weg iedereen bedanken voor hun bijdrage. 
 
Op zaterdag 29 september 2012 om 12.00 uur is het dan zo ver en zal de officiële ope-
ning van ons “Speelpark Oosteres” door Stadsdeelwethouder Centrum, Marijke van 
Hees van de gemeente Enschede plaatsvinden. 
 
Graag willen we alle bewoners van de Laares uitnodigen om hier bij te zijn. Speciaal voor de kin-
deren zal het een hele leuke middag worden.  
 
Dus kom allemaal!!! 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
De initiatiefnemers 
 
 
Robert Leferink 
Gerrie Welcker 
Walijne Weldink 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Contact met de gemeente Enschede 
Heeft u een vraag over uw paspoort, een vergunning, een uitkering, over afval of een losse stoep-
tegel, dan helpen de medewerkers van de gemeente Enschede u graag verder. 
 
Als u niet weet waar u moet zijn 
Internet 
24 uur per dag kunt u uw vraag stellen via de website van de gemeente. U kunt voor al uw vragen 
het contactformulier gebruiken op: www.enschede.nl/gemeente/contact/ 
Hier leest u ook de antwoorden op de meest gestelde vragen, zoals de openingstijden van de lo-
ketten en adressen van alle gemeentelijke locaties. 
 
Telefonisch 
Bellen op werkdagen kan natuurlijk ook. 
Ons algemene nummer 14 053  (netnummer niet nodig) kunt u van 08.00 tot 18.00 uur bereiken. 
 
Soms geven wij in brieven over uitkeringen, belastingen of vergunningen een ander telefoonnum-
mer door. Dit doen we om ervoor te zorgen dat u direct op de goede plek binnenkomt.   
 
Meldingen woon- en leefomgeving 
Dagelijks helpt u de gemeente om onze stad en het buitengebied leefbaar te houden.  Bijvoor-
beeld door te melden dat er ergens een lantaarnpaal kapot is of afval op straat ligt. Misschien 
heeft u overlast van een bedrijf in de buurt? Ook dat kunt u aan ons doorgeven. Door uw meldin-
gen weten de medewerkers van de gemeente wat er waar aan de hand is. Voor het afval gaan de 
handhavers of Twente Milieu op pad. Voor de verlichting werken we samen met het bedrijf ZIUT. 
Problemen zoals losse stoeptegels of een verdwenen putdeksel worden opgelost door de mede-
werkers van Onderhoud Enschede. 
 
Internet 
U kunt deze meldingen digitaal aan ons doorgeven. Ga hiervoor ook naar 
www.enschede.nl/gemeente/contact/. Onder het kopje “melden aan de gemeente” kunt u uw 
klacht kwijt. Uw melding komt dan direct op de juiste plek binnen. Daardoor kunnen wij deze snel 
afhandelen.  
 
Telefonisch 
Bellen op werkdagen kan natuurlijk ook. 
Ons speciale meldnummer 053 481 7600 kunt u van 09.00 tot 17.00 uur bereiken. 
 
Waar werken we aan 
Een snel en juist antwoord, een goede afhandeling van uw melding. Een tevreden burger! 
Regelmatig onderzoeken wij via telefonische- en mailenquêtes of u tevreden bent over onze 
dienstverlening. Wij danken u voor uw opmerkingen, tips en complimenten. 
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Thomas                              Thomas&Eva 

 
 
Nadia                          Megan 
 

 

Kinderpersbureau Laares 

Kinderpersbureau Laares 

Frans Haan 
Frans Haan is een kunstenaar die in de 
Apenhof in het florapark woont.  Wij heb-
ben Frans Haan geïnterviewd, maar door 
een technische fout is het interview niet 
goed opgenomen.  We kunnen jullie wel in-
lichten over één van de dingen waar Frans 
Haan nu mee bezig is namelijk een busje 
ombouwen tot een soort camper. Eén van 
de dingen die hij bijvoorbeeld heeft gedaan 
is een koelkast in het busje plaatsen. Ook 
zit er al een bed in. Naast de Apenhof word 
dat dus een soort van tweede huis voor 
hem. Ook wil hij om de Apenhof heen 
bloemen plaatsen. Hij heeft het KPB ge-
vraagd om hem daarbij te helpen. Elke dag 
gaat hij ook nog naar zijn vrouw toe die 
een kwartier fietsen verderop woont. Het 
spijt ons zeer dat wij niet meer kunnen ver-
tellen.  
Groetjes het KPB  Thomas& Eva 

 

 
Hoi ik ben een nieuw lid van het KPB 

Naam:  Megan 
Hobby:  knutselen 

Leeftijd:  12 
 

Mop 
 

Welke muis loopt op 2 poten 
Antwoord: Mickey mouse 

Welke eend loopt op 2 poten 
Antwoord: Alle eenden lopen op 2 poten. 

 
 



 



  

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 


