
 
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alsnog (Sorry redactie ) de bekendmaking van de winnaars ballonwedstrijd  

opening  Speelpark Oosteres 29 september 2012 

1ste plaats, bioscoopbon € 25,- : Jade Brouwer.  

De ballon is terechtgekomen in Harsum Duitsland 264km vanaf Speelpark Oosteres.    

2de plaats, bioscoopbon € 12,50: Giel Steggink   

De ballon is terechtgekomen in Bissendorf Duitsland 100km vanaf Speelpark Oosteres.     

3de plaats, bioscoopbon € 7,50: Marijn Eppink. 

De ballon is terechtgekomen in Rheine Duitsland 52 km vanaf Speelpark Oosteres.  

Namens de initiatiefnemers Robert Leferink, Walijne Weldink en Gerrie Welcker, 

van harte gefeliciteerd met jullie prijs! 

Prijzen kunnen worden afgehaald aan de Begoniastraat 111 na 19:00uur  
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uitgegeven door de stichting Wijkcommissie de Laares 
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  KPB – eerste drie huurders -  Inleveren kopy  18 Januari 2013. 
 



 
             

           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 
 
Buurtschouw 
13 november heeft de laatste buurtschouw van het jaar plaatsgevonden. Deze werd  
’s avonds gehouden, zodat knelpunten op het gebied van openbare verlichting geconstateerd kon-
den worden. Behalve functionarissen liepen er ook 3 buurtbewoners mee door de wijk. Er werd 
geconstateerd dat de verlichting in de Begoniastraat (het deel tussen de Ribbeltsweg en de Rozen-
straat) veel te wensen overliet. Stadsdeelbeheer gaat hier werk van maken. 
 
Open huis aan de Laaressingel 
Het appartementencomplex van het RIBW Twente aan 
de Laaressingel is opgeleverd en bewoond. Tijdens de 
open dag was de Wijkcommissie in de gelegenheid om 
een appartement te bezichtigen. Het zijn mooie, lichte 
appartementen met een prachtig uitzicht.  
 
De Wijkcommissie heet de nieuwe bewoners van harte 
welkom in de Laares. 
 
Sloop van woningen  
In de week van 26 november is een start gemaakt met het verwijderen van asbest en het slopen 
van de woningen aan de Tulpstraat – Meidoornstraat – Leliestraat. De omwonenden is aangeraden 
zo veel mogelijk de ramen dicht te houden in verband met stof. Verder zullen aan- en afrijdende 
vrachtauto’s voor overlast kunnen zorgen.  
 
Het sloopterrein zal gedurende de sloopperiode afgezet zijn met bouwhekken. Ondanks alle aan-
gebrachte veiligheidsvoorzieningen blijft dit terrein een gevaarlijke locatie, vooral voor spelende 
kinderen. Wij vragen u hier extra oplettend te zijn. Druk uw kinderen op het hart het sloopterrein 
niet te betreden. 
 

 



Heeft u vragen over de sloopwerkzaamheden, neemt u dan contact 
op met de opzichter van Ons Huis, George ter Horst. Hij is elke 
werkdag te bereiken op telefoonnummer 053 – 48 48 900. De con-
tactpersoon van sloopbedrijf Pongers is projectleider Jan Hendrik 
Pongers. Hij is te bereiken op telefoonnummer 0548 – 40 404 of 06 
– 51 76 32 26. 
Werkgroep wijkbudgetten 
Met geld uit de wijkbudgetten wordt er dit jaar weer een kerstboom 
opgezet in de Laares. Deze wordt geplaatst op het “ Speelpark Oosteres”  aan de Oosterstraat. 
Na inventarisatie van alle projecten is er voor dit jaar nog een bedrag van rond de 10.000 euro in 
kas, dit bedrag wordt meegenomen naar 2013.  
 
De toegekende wijkbudgetten over 2012 zijn: 
Straatfeest Klaproosstraat             €  250,00 
Straatfeest Anjelierstraat              €  250,00 
Straatfeest Violenstraat                €  250,00  
Opening speelveld Oosters            € 1000,00 
Jaarboek Laares                     €  125,00 
Kinderpersbureau KPB Laares         €  500,00 
Kerstboom Laares                   € 1000,00 
Kerstfeest (straatfeest) Begoniastraat  €  250,00 
----------------------------------------------------              

€ 3.625,00 
 
Renovatie huizen aan de Laaressingel 
Door de weersomstandigheden heeft het opleveren van de gerenoveerde huizen aan de Laaressin-
gel vertraging opgelopen.  
Een deel van de bewoners heeft inmiddels te horen gekregen dat ze pas na de Kerstdagen en de 
jaarwisseling naar hun eigen huis kunnen terugkeren. Voor sommigen betekent dat nog een tijdje 
kamperen onder moeizame omstandigheden. 
 
Themabijeenkomst veiligheid van de Gemeente Enschede 
Met thema-avonden wil de gemeenteraad meer geluiden uit de stad ophalen. Maar bij de eerste 
aflevering van “Opinie 053” voerden vooral raadsleden de boventoon. Vanuit de wijkcommissie is 
deze avond het signaal gegeven dat de wijkagent meer zichtbaar in de wijk aanwezig zou moeten 
zijn. Dit signaal is inmiddels opgepikt. De wijkagent zal tijdens de eerstkomende openbare wijk-
commissievergadering aanwezig zijn. 
 
Openbare vergadering 
De volgende openbare vergadering van Wijkcommissie Laares zal zijn op donderdag 13 december 
om 20.00 uur in de Spaanse Sociëteit aan de Laaresstraat 27. 
 
Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie 
Verder kunt u in deze wijkkrant een uitnodiging aantreffen voor de tradionele Nieuwjaarsreceptie 
van de Wijkcommissie op de eerste zaterdag van het nieuwe jaar 2013. We verwachten u allen 
voor een Nieuwjaardrankje! 
 
Wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig 2013! 
 
 
 
 
 
 
 



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, 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 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ook in 2013 bent u weer van harte welkom op 
onze 

Traditionele Nieuwjaarsreceptie  

Zaterdag 5 januari van 15.00 uur tot 17.00 uur  

 Ontmoetingsruimte van appartementencomplex 
De Tiggelhof,  

Tulpstraat 40, Enschede. 

 
 
 
  
 
 
 

 

NIEUWJAARSRECEPTIE 

Wijkcommissie 
Laares 



 

Interview met intructeur van Twente-rent: 
 
Hoe heet je? 
Willemijn Zwart. 
 
Hoe oud ben je?   
Ik ben 23 jaar. 
 
Wat heb je gestudeerd? 
Nederlands, ik ben nu Nederlands docent. 
 
Wanneer ben je begonnen met hardlopen? 
Toen ik 19 was, ik moest het voor roeien doen. 
 
Hoelang geef je al hardlooptraining? 
4 maanden, maar daarvoor gaf ik roeitraining. 
 
Waar is de training? 
In het Van Heekpark en het Wolderikspark. 
 
Hoe veel kost de training? 
Voor een losse les 3 euro, voor een paket van 12 lessen 29 euro. Een proefles is gra-
tis. 
 
Hoe vaak per week geef je training? 
Ik geef 2 keer per week beginnerscursussen en 1 keer per week training voor kin-
deren tussen de 12 en 18 jaar. 
 
Wat heb je er aan om te hardlopen? 
Het is goed voor je conditie. 
Omdat je in een groepje loopt heb je een stok achter de deur om niet na 1 keer te 
stoppen.  
Je valt er van af en wordt fitter. 
 
Wanneer begin je weer met training geven? 
Voor beginnerscursussen rond oud en nieuw en de kindergroep begint weer als er 
genoeg aanmeldingen zijn! 
 
Als je alles nog een keer wil bekijken ga dan naar Twente-Rent.nl 
       

 
 



Heey ik ben Froukje Zwart, ik ga 
jullie de komende tijd vermaken 
door in deze wijkkrant te schrij-
ven. Ik woon zelf ook in de 
Laares. Ik ben nu 12 jaar oud en 
ik word in februari 13, ik heb 2 
broers en 3 zussen ik ben dus de 
jongste in mijn gezin. We heb-
ben ook een kat ze heet Lapje. 
Mijn hobby’s zijn dansen en 
kunstschaatsen. 

 

           

           

           

           

           

           

           

           

 

 
 
 
 

 
  Froukje 

                           

 
 

 
                                                                              
 
 

 
 
 
1: Wat halen ze op? 
2: In welke stad zaten ze vorig jaar? 
3: Welk onderwerp hebben ze dit jaar 
gekozen? 
4: In welke maand staan ze hier? 
5: Ze zitten in het glazen …. 
6: Wat krijgen ze als eerste te 
eten? 
7: Ze doen voor een …. doel. 
8: Wat mogen ze niet doen in  
het glazen huis? 

 

Kinderpersbureau Laares 



Eerste drie huurders terug naar Laaressingel 
De eerste woningen aan de Laaressingel zijn na de grondige renovatie opgeleverd. De bewoners 
zitten voor kerst weer in hun eigen huis. 
 
ENSCHEDE – Slopen of toch renoveren of alleen de voorgevel overeind houden om het oude 
straatbeeld aan de Laaressingel te bewaren? Het zijn in de loop der jaren plannen voor de 20 sin-
gelwoningen van Ons Huis tussen Tulpstraat en Leliestraat. Een groep huurders in dit deel van de 
Laares heeft zich jaren sterk gemaakt voor renovatie. Lange tijd hing de sloophamer dreigend bo-
ven hen. Een jaar geleden viel de keuze alsnog op grootschalige renovatie. Dat geldt alleen voor 
de 20 singelwoningen, die groter zijn dan de overige 64 kleinere huisjes in het complex aan de Le-
liestraat, Tulpstraat en Meidoornstraat. Volgende week beginnen de voorbereidingen voor de 
sloop. Begin volgend jaar gaan de huisjes tegen de vlakte. Ook de laatste bewoners zijn hier ver-
trokken, waarvan twee naar nabijgelegen Laareswoningen.  
 
De grote renovatie is hier sinds de zomer in volle gang. De eerste drie woningen zijn inmiddels op-
geleverd. De huurders kunnen weer terug na enkele maanden elders gewoond te hebben. 
 
De komende maanden volgen de overige huurders. Twaalf 'oude' huurders keren terug plus twee 
uit de te slopen panden van Ons Huis. De overige zes zijn enkele weken geleden al zonder veel 
moeite verhuurd. Hun huur begint vanaf 502,35 euro. De terugkeerders zijn tot 100 euro goedko-
per uit. Hun nieuwe huurprijs hangt af van de extra's waarvoor ze bij renovatie hebben gekozen. 
Dat kan bijvoorbeeld zijn vloerverwarming, een bad of tuindeuren. De energiekosten dalen voor 
alle bewoners fors door diverse isolatiemaatregelen. De bewoners, ook nieuwe huurders, krijgen 
allen een nieuwe achtertuin, inclusief zelfgekozen erfafscheiding en bestrating. 
 

 
De twintig singelwoningen worden gerenoveerd, de andere huurhuisjes worden gesloopt 
© Tubantia, 21 november 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 


