
 
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                               

 
 
 
 
 
 
 
  

 
Een begin van iets moois? in de Laares. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WIJKKRANT de LAARES 
Jaargang 37 - Nummer 4 –Mei 2013 

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

Verder in dit nummer: Nieuws vd Wijkcommissie – Buurtfeest – mooi in de Laares - wijkbuget-
ten -    - Wijkinfo Laares –   Inleveren kopy 26 Mei. 
  



 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
Minkmaatstraat 60, 7514 ED, Enschede 
Tel.: 053 433 46 27,    demirt@solcon.nl  www.demirt.com 
Bijbels, kinderbijbels, liedboeken, dagboeken, 
bijbel CD-roms, Kinderboeken, wenskaarten.  
Muziek : Cd’s, boeken en DVD’s 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
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 

 
Aldenkampplantsoen krijgt een monument 
Tijdens de openbare wijkcommissievergadering van 11 april is er een stemming gehouden onder 
de aanwezigen. Alle stemmen waren voor het plaatsen van een monument voor Aldenkamp, de 
oprichter van de wijkcommissie, in het Aldenkampplantsoen. 
Het is nog niet duidelijk waar het monument exact geplaatst gaat worden, maar dat het er komt is 
zeker.  
 
Introductie nieuw bestuur 
Vorige maand konden we een aantal kandidaten voor het nieuwe dagelijks bestuur van de wijk-
commissie introduceren. Tijdens de openbare vergadering zijn er geen tegenkandidaten naar vo-
ren gekomen. Daarom zal tijdens de besloten vergadering in mei het voltallige bestuur aftreden. 
Henk Hunink (voorzitter), Hans van Zuilekom (penningmeester) en Angelie Braakman (secretaris) 
zullen hun taken overnemen. 
Er volgt nog een gelegenheid om het vertrekkende bestuur te bedanken voor hun jarenlange in-
spanningen in de wijk. Gelukkig zullen ze niet allemaal de wijkcommissie verlaten, maar gaan ze 
zich inzetten voor onder andere de wijkbudgetten. 
 
Nieuwe vrijwilligers 
Voor zowel Wijkcommissie Laares als voor de Werkgroep Wijkbudgetten Laares zijn een aantal 
vrijwilligers naar voren gekomen. Maria Nijssen (bewoner van het Nijlaar) zal de wijkcommissie 
gaan versterken. In het nieuws van de Werkgroep Wijkbudgetten Laares kunt u lezen hoe zij drie 
nieuwe leden kunnen verwelkomen. 
Toch kunnen we nog steeds meer mensen gebruiken die zich voor De Laares willen inzetten. Dat 
kan zijn voor bijvoorbeeld: 

 het bijwonen van een gemeentelijke bijeenkomst en hierover verslag uitbrengen 

 het schrijven van een artikel voor de wijkkrant 

 organiseren van activiteiten in de wijk, zoals een opruimactie, een buurtfeest of kinderactivi-
teiten in de vakantie 

Wilt u hier tijd voor vrijmaken, neem dan contact op met één van de leden van de wijkcommissie 
of mailt u met wijkcommissielaares@gmail.com 
 
Zomervakantie – kinderactiviteit 
Afgelopen zomer is er een middag georganiseerd op het buurtplein. Er was een grote klimbaan ge-
regeld via Spel en Sport. Ook konden de kinderen zelf fruitspiesjes maken en schmincken. 
De middag was een groot succes. Ook de ouders hadden het gezellig. Die middag hebben een 
aantal ouders aangegeven wel een bijdrage te willen leveren aan de organisatie van dit soort bij-
eenkomsten. Hierbij roepen wij deze ouders op zich te melden. We willen voor komende zomer 
weer een activiteit organiseren, op het buurtplein of eventueel op het Speelpark Oosteres. Aan-
melden kan via wijkcommissielaares@gmail.com 
 
Nieuws van de WOM 
De wijkcommissie heeft nieuwe afspraken gemaakt met de WOM (Wijk Ontwikkelings Maatschap-
pij, een samenwerkingsverband tussen de wooncorporaties en projectontwikkelaars in de Laares) 
over een maandelijks overleg. We zullen u op de hoogte houden van de berichten, ofwel in dit 
nieuws, ofwel door ingezonden stukken door de WOM zelf. 
 
Braakliggende terreinen 
Zoals iedereen kan zien is de sloop van het gebied Tulpstraat, Leliestraat, Meidoornstraat bijna vol-
ledig afgerond. Het is allemaal in goede harmonie verlopen. Op dit moment worden de bouwplan-
nen ontwikkeld voor dit gebied. Het gaat hier om 27 huur- en 20 koop-woningen, waarvan een 
aantal energie neutrale en een aantal met een lage EPC (energie prestatie coefficient).  



 
 

 

 

 



 
 
 
(Vervolg nieuws van de wijkcommissie ) 
 
De terreinen worden bouwrijp gemaakt (oude riolen worden verwijderd en er wordt een nieuw ge-
scheiden rioolsysteem aangelegd). De WOM hoopt voor het einde van het jaar met de bouw te 
beginnen. 
Een deel van de braakliggende terreinen zal voorlopig nog niet bebouwd worden. Er wordt nu ge-
keken of een deel van het oude Papavercomplex ingezaaid kan worden met een wilde bloemen-
mengsel. Een ander deel zal gebruikt worden voor opslag van bouwmateriaal en voor 
bouwstraten. 
Voor het terrein naast de Spaanse Societeit, de Zwanesteeg, is ook een plan in ontwikkeling, dit 
terrein zal dus wel worden ingevuld en niet braak blijven liggen. 
 
Aldenkampplantsoen ingezaaid, dus niet betreden! 
De inrichting van het plantsoen vordert gestaag. Op dit moment staan er nog hekken omheen om 
te zorgen dat het ingezaaide gras kan kiemen. We moeten nog even geduld hebben en kunnen er 
dus nog niet op lopen. De planning is om dit najaar een officiele opening te houden, dan moet er 
een mooie gazon ontstaan zijn. 
 
Bomen in het Aldenkampplantsoen 
Geduld hebben geldt ook voor de drie grote bomen, die gepland zijn in het plantsoen. Op dit mo-
ment zijn er geen voldoende grote bomen beschikbaar. In overleg met de gemeente wordt nog 
gezocht naar bomen die goed voorbereid zijn op verplaatsing. Omdat het eigenlijk al net iets te 
laat is om dit nog veilig te doen, zal dit pas in het najaar lukken. Maro Kollen heeft zijn uiterste 
best gedaan om deze bomen voor de wijk te realiseren. Ze komen in ruil voor het kappen van de 
oude amerikaanse eik die nu als octopus in het plantsoen ligt. Die laatste is weer prachtig opge-
knapt door Laurens ....., die hem ook heeft ontworpen. 
 
Rioolbuizen wel erg bovengronds 
Een vraag die bij veel bewoners speelt is of de rioolbuizen zo blijven als ze nu zijn. Ze liggen erg 
hoog op de bult. Uit de tekeningen was dit lastig op te maken. Het oorspronkelijke idee was dat ze 
meer ondergronds zouden komen te liggen. Er wordt uitgezocht of het mogelijk is ze toch nog die-
per in te graven of ze te bedekken met een extra hoeveelheid grond. 
 
Uitnodiging openbare wijkcommissie vergadering 
De volgende vergadering zal plaatsvinden om 20.00 uur op 13 juni in de Spaanse Societeit aan de 
Laaresstraat. We nodigen u van harte uit langs te komen. 

 
 

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

BEWEEG JE VRIJ !! Speciaal voor vrouwen  

Wil jij werken aan je conditie, weerbaarheid en gezellig samen zijn met andere vrouwen ?Power 
Enschede en Kadera bieden samen een sportieve activiteit aan, voor vrouwen. Je gaat hierbij wer-
ken aan je zelfvertrouwen, weerbaarheid, conditie en elke week is er een ander thema zoals dans, 
balspel of een andere leuke sportactiviteit. De lessen worden gegeven door een ervaren sportin-
structrice, die al enige tijd met Kadera samenwerkt.  

Dit is elke donderdag van 10:00 tot 11:00 in de sportzaal aan de Zeggeltlaan 10 in Enschede. Zorg 
ervoor dat je om 9:50 aanwezig bent in de sportzaal. 

In de omgeving is weinig (gratis) parkeergelegenheid, dus het advies is om met de fiets of lopend 
te komen.  

Je kan je opgeven bij Power via : noord@centrumpower.nl; of via telefoonnummer : 053 7370193 
 
 



 
 

Buurtfeest Laaresstraat nr 22 t/m 46 & Begoniastraat 116 t/m 140  
 
Enschede, 19 januari 2013.  
 
De ijspegels hingen van de regenpijpen naar beneden, het was 
koud, bar koud, er werd gefluisterd dat de pinguïns en ijsberen 
vanwege de kou zuidelijker waren getrokken. Dagelijks, zo was 
op het nieuws, vroren er talloze tongen vast aan metalen 
voorwerpen en de sneeuw werd enkel nog per meter gemeten.  
 
Kortom: een uitstekend moment voor een buurtfeest! 
 
Een heuse legertent werd overgevlogen uit de steppen van Af-
ghanistan, en vervolgens volgestouwd met heaters, kaarsen, 
hoogtezonnen, sauna's en kachels. De dag ervoor was de buurt op strooptocht geweest in Duits-
land en omstreken teneinde een variëteit aan versnaperingen te verzamelen. Een bescheiden hec-
tare oerbos moest eraan geloven om de vuurkorven de gehele avond brandend te houden. 
 
Bij zonsondergang verzamelden diverse bewoners van de laaresstraat en begoniastraat zich in ski-
pakken en ander warm ornaat om gezamenlijk de barbecue aan te steken. Bij wijze van antivries 
werd er als aperitief warme chocolademelk met Syltsje (een Terschellings kruidenbitter) en warme 
glühwein geschonken. Voor de kids was er in de warme tent een hoekje ingericht waar ze konden 
kijken naar Disney XD. Na kinderbedtijd was het tijd voor FC Twente. 
 
Het was nog lang onrustig in de Laaresstraat, naar verluidt zijn er zelfs klachten binnengekomen 
uit Glanerbrug. 
 

          
 
 

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

 
Word collectant voor het Rode Kruis in Enschede 
De nationale collecteweek van het Nederlandse Rode Kruis vindt plaats van 9 tot en met 15 juni. 
Om tijdens deze week zoveel mogelijk mensen te bereiken zijn veel helpende handen nodig. Al 
met een paar uurtjes tijd kunt u iets betekenen voor het goede doel: namelijk als collectant! Loopt 
u mee? De volledige opbrengst komt ten goede aan de afdeling Rode Kruis Enschede. 
 
 
 



Het wordt mooi in de Laares! 
 
Iedereen zal dagelijks zien dat er nog steeds hard ge-
werkt wordt in de Laares om er een mooie, gezellige en 
schone wijk van te maken.  
Het speelterrein en het hondenspeelveld aan de Ooster-
straat worden door velen, ook van buiten de wijk, ge-
bruikt. 
  
Het Aldenkampplantsoen krijgt steeds meer vorm en de 
sloop van vele huizen is zover gerealiseerd dat er veel 
ruimte is die gebruikt kan worden om van het uitzicht te 
genieten, te spelen, te ontdekken.  
Het spelen en ontdekken is niet alleen fijn voor de kin-
deren, maar ook voor de honden van de Laares!  
 
Waar eerst de honden langs het fietspad van de Ooster-
straat hobbelden, kunnen ze nu vrijuit rennen en spelen 
op het hondenspeelveld of op de braakliggende terreinen.  
Vele complimenten zijn al ontvangen voor onze mooie 
wijk!  
 
Op naar de volgende uitdaging: Hoe houden we het zo mooi, nieuw en schoon? Het meest opval-
lend dat onze wijk dreigt te vervuilen is hondenpoep. Een honden-poepzakje heeft iedereen bij 
zich. Diegene die dit niet bij zich heeft riskeert een boete. Een vol honden-poepzakje kan worden 
weggegooid in de eigen container of in één van de prullenbakken met een deksel die zijn geplaatst 
in de wijk. 
 
Dank aan diegene die onze wijk schoonhouden door hun hondenpoep op te ruimen! Vriendelijk 
verzoek om de volle honden-poepzakjes niet op straat te gooien, niet naast een container, niet bij 
een boom en liever ook niet in de honden-uitlaatplaats in het Florapark. Toch het hondenpoepzak-
je vergeten, hond diarree, te grote drol om in dat ene zakje te kunnen doen?  
 
Loop even terug om je hondenpoep alsnog op te ruimen. Het voorkomt een hoop ergernis, vieze 
schoenen, vieze (nieuwe) stoeptegels en vrijheid voor de mensen in de wijk ook lekker te laten 
genieten van het speelveld, het Aldenkampplantsoen, de prachtige straten met nieuwe stoepen en 
de heerlijk weidse braakliggende terreinen 
 
 

Doe onze wijk een lol en ruim op die drol! 
 
 

 
 
 

 





 
Nieuws van de Werkgroep Wijkbudgetten Laares 
 
De werkgroep 
De oproep in de vorige wijkkrant heeft tot overweldigende reacties geleid: er hebben zich drie 
mensen aangemeld, namelijk Walijne Weldink, Gerrie Welcker en Wiro Kuipers. Walijne en Gerrie 
zijn al zeer actief geweest in de wijk door samen met Robert Leferink de inrichting van het As-
sinkterrein tot “Speelpark Oosteres” te realiseren. Een project dat vorig jaar via de wijkbudgetten 
is gefinancierd. Zij zullen binnenkort ingewerkt worden in de werkgroep. 
Tijdens de openbare vergadering van de wijkcommissie zijn zowel Henk Hunink, Hans van 
Zuilekom en Angelie Braakman voorgedragen als nieuwe leden van het dagelijks bestuur van de 
wijkcommissie. Twee van de drie zullen dan ook terugtreden uit de werkgroep, aangezien er bij 
voorkeur slechts één vertegenwoordiger van de wijkcommissie in de werkgroep wijkbudgetten 
plaatsneemt. 
Jeanet Mourik treedt op 1 mei af als voorzitter van de wijkcommissie en heeft aangegeven nog wel 
een taak in de werkgroep wijkbudgetten te willen vervullen. 
Daarmee zal de samenstelling vanaf mei zijn: Walijne, Gerrie, Wiro en Jeanet en nog 1 lid van het 
dagelijks bestuur van de wijkcommissie. In de volgende wijkkrant brengen we u op de hoogte van 
de definitieve samenstelling. 
 
Beschikbaar wijkbudget 
Het bedrag dat beschikbaar is bedraagt op dit moment zelfs ruim € 24.000,- . 
Tijdens de openbare vergadering van april is met algemene stemmen het voorstel om een monu-
ment voor Aldenkamp te realiseren in het Aldenkampplantsoen aangenomen. De exacte kosten 
van het monument zijn nog niet duidelijk, maar zullen rond de € 5000-€ 6000,- bedragen. 
Ook is er een project in gang gezet om de electriciteitskasten in de wijk te verfraaien. Gerrie is de 
initiatiefnemer en u kunt er de komende wijkkrant ongetwijfeld meer over lezen. 
Ook is er een aanvraag ingediend voor het jaarlijkse straatfeest in de Klaproosstraat. 
 
Het indienen van aanvragen 
Aanvragen kunnen nog steeds ingediend worden via: 
- wijkbudgetlaares@hotmail.com 
- wijkcommissielaares@gmail.com 
- http://jijmaaktdebuurt.enschede.nl/ 
- de openbare wijkcommissievergadering 
- via één van de leden van de werkgroep 
 
En verder? 
De ingediende aanvragen moet passen binnen de spelregels en kaders 
van het gemeenteraadsbesluit van 11 april 2011, zoals gepubli-
ceerd in de wijkkrant van maart-april. Daar kunt u ook de 
procedure nalezen over het toekennen van de aanvra-
gen. 
 
Werkgroep Wijkbudgetten Laares 
(Jeanet, Henk, Hans, Angelie en binnenkort 
ook: Wiro, Gerrie en Walijne) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DE WIJKKRANT WORDT UITGEGEVEN DOOR STICHTING WIJKCOMMISSIE 
LAARES. 
Wijkcommissie Laares vergadert iedere 2de donderdag van februari, april, juni, oktober en  
December 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  
Afvalwijzer 2013: www.twentemilieu.nl voor alle ophaal data van  uw afval  of 0900  - 8520111 
 
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 

 



 



 
 

 

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 


