
 
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                               
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WIJKKRANT de LAARES 
Jaargang 37 - Nummer 10 December 2013 

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

Verder in dit nummer: Nieuws vd Wijkcommissie – Oliebollen – Bezuinigingen -- Kerstfeest –  
wijkbugettten - Wijkinfo Laares –   Inleveren kopy 19 Januari. 
   



 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
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 



 
 
Nieuws van de wijkcommissie 

 
Kerstfeest en Kerstboom in het Aldenkampplantsoen 
Op het moment dat dit geschreven wordt zijn de voorbereidingen voor het 
kerstfeest nog in volle gang. We hebben al twee bijeenkomsten gehad in de 
Spaanse Sociëteit en in de Tiggelhof met zeker 10 vrijwilligers die meedachten 
over hoe het kerstfeest een groot succes te maken. Hopelijk hebt u er aan kun-
nen deelnemen en was het geslaagd. 
  
Het doet ons als wijkcommissie plezier om te zien dat dit in de Laares samen 
met de verschillende instanties, zoals Alifa, school en kinderdagverblijf (verenigd in het Integraal 
Kind Centrum, IKC), maar ook met de nieuwe bewoners van het Leger des Heils en het RIBW ge-
organiseerd kan worden. 
Iedereen heeft bijgedragen: IKC met de versiering van de kerstboom, het Leger des Heils met de 
snert, het RIBW met de chocolademelk en de glühwein, Alifa met de Multikar, de bewoners van de 
Tiggelhof met het leveren van stroom, koffie en thee en tafels!  
We proberen van het kerstfeest een jaarlijkse traditie te maken, net als burendag.  
Ook willen we op deze plek iedereen bedanken voor zijn inzet en enthousiasme. 
 
Bezuinigingen van de gemeente 
Helaas is er voor dit soort activiteiten ook geld nodig. Dankzij de wijkbudgetten is het mogelijk om 
deze bijeenkomsten te organiseren. Zoals overal spelen ook in Enschede de bezuinigingen een 
hoofdrol in de gemeente politiek. Verderop in de wijkkrant kunt u in de ingezonden brief van de 
ACWO (Advies Commissie Wijk Organen) lezen hoe de wijkraden zich verenigen en bij de gemeen-
te pleiten voor het instant houden van de wijkbudgetten.  

 
Verslag van de openbare wijkcommissievergadering 
Op donderdag 12 december schoven in de Spaanse Sociëteit weer een 
aantal partijen om de tafel, waaronder Laurens Ottenschot van Stads-
deelbeheer. Hij introduceerde het wijkbeheerplan voor de Laares. Dit is 
een vierjarig plan dat opgesteld gaat worden samen met de bewoners. 
Hierin wordt vastgelegd waar de accenten zullen liggen bij het omge-

vingsbeheer in de wijk. Dit voorjaar zult u daarover meer gaan horen. Wilt u meedenken en mee-
praten dan kunt u zich melden bij de volgende openbare vergadering op 13 februari, tijdens de 
wijkschouw van 9 april 2014 (nadere informatie hierover volgt) of via wijkcommis-
sielaares@gmail.com. 
Verder werden er vragen gesteld over het aanleggen van een officieel voetpad tussen de Begonia-
straat en de Oosterpoort. Wandelaars die slecht ter been zijn kunnen via het speelterrein aan de 
Oosterstraat, maar het gras is daardoor helemaal stuk gelopen. De mogelijkheden voor een wan-
delpad worden nu onderzocht. 
Tijdens de vergadering kwam ook ter sprake dat de oude plannen voor het starten van een moes-
tuin op de braakliggende terreinen nieuw leven is ingeblazen. De gemeente heeft hiervoor een 
stuk grond aan de Leliestraat ter beschikking gesteld, naast het appartementencomplex van het 
Leger des Heils. Houdt u de wijkkrant in de gaten, want u zult er ongetwijfeld meer over gaan ho-
ren. 
 
Uitnodiging nieuwjaarsreceptie 
Zaterdag 4 januari van 15.00 tot 17.00 uur houden wij onze traditionele nieuwjaarsreceptie. De 
uitnodiging hiervoor vindt u verderop in de wijkkrant. 
 
Tot slot nog dit: Fijne feestdagen en een voorspoedig 2014! 
 
 



 

 
 
Wij als bewoners van het RIBW gebouw aan 
de Laaressingel hoek Oldenzaalsestraat willen 
met de jaarwisseling ook graag iets doen in de 
wijk. 
Wij dachten dat het een leuk idee was om oliebol-
len te bakken en deze voor een goed prijsje in de 
wijk te verkopen. 

 
Voor €2,50 krijgt u 5 gewone oliebollen.  
Voor €3,-  krijgt u 5 oliebollen met krenten. 

 
Per verzoek zijn maximaal 10 oliebollen beschikbaar 
Dus als u heerlijke zelfgemaakte oliebollen wilt op oudjaarsdag stuurt u dan een mailtje naar jjis-
sink@kpnmail.nl of bel 0615 379 486 en geef door de hoeveelheid en de soort oliebollen die u 
wilt, maar bestellen kan tot de 26ste December 2013. 

  
De oliebollen kunnen om 12:00 uur s'middags opgehaald worden bij het RIBW gebouw aan de 
Laaressingel hoek Oldenzaalsestraat. Mocht U slecht te been zijn kan er altijd iets geregeld 
worden m.b.t bezorging. 

 



 

BEZUINIGINGEN OP WIJKBUDGETTEN? 

De gemeente moet flink bezuinigen. Het stadsbestuur houdt dan ook allerlei zaken tegen het licht. 
Zo komen ook de wijkbudgetten aan de orde. De wijkbudgetten zijn in 2011 gelanceerd om de 
zeggenschap van bewoners over hun eigen leefomgeving te vergroten. Behalve dus een bijdrage 
voor buurtfeesten en buurt-barbecueën is het beschikbare budget ook bedoeld voor grotere activi-
teiten waarbij de zelfredzaamheid van de burger wordt aangesproken. 

De gemeente heeft het voorstel om op de wijk-overschrijdende budgetten 
(20%) vanaf 2015 weg te bezuinigen. Dit voorstel is door de dorps- en wijk-
raden als zeer negatief ontvangen. De Advies Commissie Wijk Organen 
(ACWO) heeft in een extra vergadering de voorgestelde bezuinigingen be-
sproken. De ACWO bestaat uit een vertegenwoordiger van alle dorps- en 
wijkraden en adviseert het college over zaken die alle wijkorganen betref-
fen. Ook uit uw wijk zit iemand in de ACWO.  

Het college geeft als argument om op de wijkoverschrijdende budgetten te bezuinigen dat deze 
budgetten nauwelijks worden aangesproken en dat daarom dit deel verdwijnen kan. De ACWO is 
deze mening niet toegedaan omdat het gehele project pas zeer kort loopt. Na ruim een jaar ge-
draaid te hebben beginnen wijkbudgetten meer beeld te krijgen. Pas langzaam wordt het duidelijk 
wat wijkbudgetten betekenen voor inwoners van onze wijken. Als het college nu een korting wil 
doorvoeren vrezen we dat wijkbudgetcommissies en bewoners ontmoedigd worden en zich een 
speelbal van de gemeente blijven voelen.  

Daarom is een brief naar het college van B&W gestuurd waarin de bezwaren zijn geuit. Daarop 
kreeg de ACWO op 4 november de gelegenheid haar argumenten aan de gemeenteraad te presen-
teren en te verduidelijken in het randprogramma van de Stedelijke commissie. Namens de ACWO 
heeft Laurens Wassen (wijkraad Zuid Oost) het woord gevoerd. De presentatie heeft het meren-
deel van de aanwezige raadsleden kunnen overtuigen van het belang van wijkbudgetten. In de 
gemeenteraadsvergadering van 11 november is het punt ter stemming voorgelegd.  

De coalitiepartijen hebben het punt willen doorschuiven naar de volgende raadsperiode omdat het 
om een bezuiniging van 2015 gaat. Hierdoor is er tot op heden geen duidelijkheid over de uit-
komst en daarom zal de eerstvolgende raadsvergadering het punt wederom op de agenda staan.  

Namens de ACWO 

Laurens Wassen 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ook dit jaar bent u weer van harte welkom op onze 

Traditionele Nieuwjaarsreceptie  

Zaterdag 4 januari van 15.00 uur tot 17.00 uur  

 Ontmoetingsruimte van appartementencomplex De Tiggelhof,  

Tulpstraat 40, Enschede 

 

 

 

Bedankt Domijn  
Voor het plaatsen van de AED op kosten van Domijn. 

 

 
 
 
 
 

 

NIEUWJAARSRECEPTIE 
Wijkcommissie 

Laares 



 



 
'De Laares toen, nu en straks' op Facebook  
 
Sinds enige tijd heeft onze wijk een eigen groep op Facebook. In deze groep zitten men-
sen die afkomstig zijn van De Laares, er hebben gewoond of gewerkt, of die dat nog 
steeds doen.  
 
Op dit moment zijn er al bijna 350 leden, die herinneringen ophalen en foto's uitwisselen 
van hoe onze wijk was en is. Veel van die leden zijn oud-bewoners, maar de groep is niet 
alleen voor hen bedoeld. Woon of werk je zelf op De Laares? Meld je dan dus vooral aan 
voor onze Facebook-groep, via www.facebook.com/groups/delaares/.  
 
Hoe meer Laaressers er deelnemen, hoe meer we verhalen met elkaar kunnen uitwisselen, 
elkaar op de hoogte kunnen houden van wat er in de wijk gebeurt en elkaar verder kun-
nen helpen met vragen en ideeën. Op naar de duizend leden dus! Alvast van harte wel-
kom. 
 

 

 

 

 

 



 

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. 
 
Voorzitter:                       Henk Hunink 
Begoniastraat 180-36         0624318298 
Secretariaat:                Angelie Braakman 
Laaressingel  72A    
wijkcommissielaares@gmail.com 
Penningmeester:          Hans v. Zuilekom  
Begoniastraat 180-6           430 67 73 
h.v.zuilekom@home.nl 
Leden:   
M. Kollen, T. Pril, B. Ringelink, I. Geerdink 
 
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 10 x p/j , 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 
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 ophaaldata 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 en dier                                                                                        144 

 



 
 
 
 

 



 

 
 

Beste wijkbewoners, Graag maak ik van 
deze gelegenheid gebruik om mijzelf voor te 
stellen. Mijn naam is Jeroen Kamp en per 1 
september 2013 ben ik combinatiefunctionaris 
in het centrum van Enschede. De wijken Las-
onder - ’t Zeggelt, Laares, De Bothoven, Ho-
geland Noord en ’t Getfert - Perik zullen onder 
mijn gebied vallen. Naast de zogeheten gym-
lessen op verschillende basisscholen, zal ik na-
schoolse activiteiten gaan organiseren voor de 
jeugdigen. Mijn taak als combinatiefunctionaris 
is zorgen dat er een diversiteit aan sporten bij 
verschillende velden,zalen of wijkcentra aan 
bod komen. Hierbij werk ik samen met sport-
verenigingen,scholen, buurthuizen,stagiaires 
en kinder‐ en jongerenwerk. Vanaf 9 oktober 
zal er wekelijks een sport en spel instuif 
plaats vinden op de Performace Factory. Zij 
ingang aan de Hoge Bothofstraat 45. In de 
Oosthal bevind zich een multicourt en twee 
kunstgrasvelden. Hierbij is de jeugd welkom 
vanaf 13.30 uur tot 16.00 uur voor € 0.50 

cent. Mochten jullie vragen en of suggesties hebben voor in de wijk dan kunt u mij altijd bereiken 
via de volgende gegevens: jeroen@i-vents.nl of telefonisch 06 53 59 75 07. 

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

Beste bewoners van de Laares, 
 
 
Wij, Natasja Boersma, Wil van Gestel en Gerrie Welcker, 
hebben een idee om een moestuin in de wijk op te gaan zetten genaamd “Tuin De Lelie” Hierbij 
hebben wij ons oog laten vallen op een stuk grond aan de Leliestraat. 
Wij willen gaan samenwerken met het Leger des Heils, het RIBW, de bewoners en de school uit de 
wijk. 
 
Denk daarbij aan het zaaien en het onderhoud van deze tuin, en natuurlijk het oogsten. 
Een deel van deze oogst willen wij aan de voedselbank schenken. 
Het andere deel willen wij gebruiken voor de bewoners van onze wijk.  
Zo willen wij ook graag een deel van dit terrein gebruiken als bloementuin, waar de bijen en vlin-
ders hun gang kunnen gaan en u als bezoeker lekker op een bank hiervan kunt genieten. 
 
Wij zijn op dit moment bezig het project verder uit te werken, maar willen u graag d.m.v. deze 
wijkkrant laten weten dat wij met veel enthousiastme aan dit project zijn begonnen. 
Wij hopen, dat wij in 2014 een goede oogst en heel veel mooie bloemen kunnen realiseren. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Natasja, Wil en Gerrie 
 
 



 
  

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 


