
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Binnenkort jarig of een jubileum? 
 
 
Vraag eens een paar eenden cadeau, of schoon drinkwater of een studie-
beurs. 
 
Ik heb onderdak, een inkomen en voldoende te eten, dus wat heb ik nog te wensen?  
Toch krijg ik met mijn verjaardag de vraag of ik een verlanglijstje heb. 
 
Deze keer had ik inderdaad een verlanglijstje, met voor elk wat wils.  
Ik heb iedereen verwezen naar de site www.oxfamnovib.nl: 
 
Op mijn verjaardag ben ik door familie en vrienden royaal bedeeld en ‘kreeg’ ik: 

 Een studiebeurs voor een meisje in Sudan en een schooluniform 
 Twee hygiëne kits voor meisjes in Sudan (zodat ze tijdens de menstruatie wel naar school kunnen)  
 3 maal schoon drinkwater (waterputten) voor gemeenschappen in de Sahel 
 10 kippen voor een gezin in Bangladesh 
 2 maal landrechten voor arme boeren in Cambodja  
 Goed landbouw gereedschap voor kleinschalige boeren in Rwanda 
 5 eenden voor een gezin in Bangladesh 

 
Ik heb een geweldige verjaardag gehad, een heleboel leuke kaartjes gekregen waar alle goede doelen op staan en (het belangrijkste 
natuurlijk!) OxfamNovib heeft € 182,- ontvangen om anderen te laten delen in onze rijkdom. 

Ineke Geerdink 
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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 



 
 
Van de Voorzitter 
 
Als ik dit schrijf, zitten we al in de tweede week van dit jaar, ik wens iedereen een gezond 
2014 toe, we hopen dat er dit jaar ook veel activiteiten in de wijk zullen zijn. 
 
2013 was een jaar dat in het teken stond van de bestuurswisseling, en met een nieuw be-
stuur is het dan ook even wennen aan elkaar. 
Desondanks is er toch wel het een en ander gebeurt in dat jaar, de onthulling van het Al-
denkampplantsoen en het monument van de heer Aldenkamp, een prachtig moment was 
dat, en er was toch redelijk veel publiek aanwezig, machtig mooi vond ik dat en velen met 
mij. 
 
Dan was er het “kerstfeest” een prachtige samenwerking van verschillende partijen die er 
graag iets moois van wilden maken. 
De Tichelhof was bereid om hun ruimte en stroom beschikbaar te stellen, het  
RIBW maakte de glühwein en de chocolademelk, en de mogelijkheid voor de kinderen om 
kerststukjes te maken voor hun rekening.  Het Leger des Heils zorgde voor de snert, de 
muzikale omlijsting (midwinterhoorn) en de grabbelton en bij de SKE konden de kinderen 
kleurplaten maken. Ondanks de harde wind was het een gezellige boel. 
 
Ook dit jaar hopen we weer vele ideeën en suggesties van de bewoners te ontvangen en 
deze te kunnen omzetten in daden! 
Op 9 April wordt er een wijkschouw gehouden en daar word U ook voor uitgenodigd, als 
het goed krijgt iedere bewoner een formulier in huis waar op U kunt aangeven wat er nog 
verbetert kan worden of dat er nog andere dingen zijn die U gerealiseerd zou willen zien. 
 
Ook dit jaar hopen we ook weer op een goede samenwerking met de school, de RIBW en 
het Leger des Heils en de Tichelhof en natuurlijk met U de bewoners van deze prachtige 
wijk Laares. 
U kunt ook dit jaar weer een beroep doen op de wijkbudgetten als er goede ideeën zijn en 
leuke plannen dan kan de commissie zich daarover buigen en goed keuren. 
Er wordt ook gewerkt aan een stads moestuin in samen werking met Het Leger des Heils 
en de RIBW, U kunt zich ook aanmelden als vrijwilliger voor het onderhouden van de 
moestuin? Verdere informatie hierover volgt nog in de wijkkrant. 
Wat de huisvesting betreft is er nog veel onduidelijkheid maar we hopen dat we rond 
maart meer duidelijk hebben. 
 
Ik wil dan ook langs deze weg het bestuur van Spaanse Sociëteit bedanken  voor hun 
gastvrijheid die zij de Wijkcommissie heeft gegeven, en dat nog steeds doet. 
Er is op 27 September weer burendag waar U zich voor kunt aan meldden voor een activi-
teit maar daar over meer in een van de volgende wijkkranten. 
Ik zie U graag terug op een van de volgende  openbare wijkcommissie  
vergaderingen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 

Henk Hunink 

 



 
Nieuws van de wijkcommissie 

 
Nieuwjaarsreceptie  op 4 januari  in de Tiggelhof 
Ook dit jaar was er onze traditionele nieuwjaarsreceptie op de eerste zaterdag van januari. 
Vorig jaar, in 2013 begonnen we het jaar in het pikkedonker omdat er een stroomstoring was, 
iedereen vond het toen buitengewoon gezellig bij kaarslicht. Dit jaar was er voldoende licht en was 
er ook weer een uitstekende sfeer. We mochten een aantal bewoners van het Nijlaar verwelkomen 
en we hopen in de toekomst deze contacten ook uit te breiden. 
De bewoners van de Tiggelhof hadden dit jaar de complete organisatie voor hun rekening 
genomen en daarvoor bedanken we ze heel hartelijk. 
Volgende jaar verwachten we weer terug te zijn op onze oude stek, het buurthuis. Wie weet 
houden we dan een nieuwjaarsreceptie samen met een aantal andere partijen? 
 
Bezuinigingen van de gemeente 
In de vorige wijkkrant heeft u kunnen lezen hoe de ACWO (Advies Commissie Wijk Organen) een 
oproep deed aan de gemeente om niet te bezuinigen op de wijkbudgetten. Inmiddels kunnen we u 
goed nieuws brengen. Het besluit is gevallen dat er NIET bezuinigd wordt op het wijk-
overschrijdende budget. Mede dankzij de inspanningen van verschillende vertegenwoordigers uit 
de wijkraden is dit beslist. Wel zal het onze taak zijn om komend jaar erover na te denken hoe we 
dit budget kunnen inzetten. Wie een idee heeft kan zich melden bij de wijkcommissie via  wijk-
commissielaares@gmail.com 
of bij de werkgroep wijkbudgetten Laares 
wijkbudgetlaares@hotmail.com. 
 
 
Afronding beschilderen elektriciteitskastjes 
Afgelopen zaterdag is de laatste kast opnieuw beschil-
derd. De kunstenaar is vastgelegd toen hij de hand 
legde aan de kast in de Tulpstraat. Hij was daar niet 
tevreden over. De foto is ook te bezichtigen op de 
facebook-pagina van De Laares: 
https://www.facebook.com/groups/delaares/ 
 
 
Aldenkampplantsoen: hart van de Laares 
Begin december arriveerden de 3 grote bomen voor het Aldenkampplantsoen. Af en toe worden de 

tuidraden los gemaakt, maar dankzij oplettende buurtbe-
woners zitten ze ook snel weer vast. We hopen dat ze dit 
voorjaar prachtig gaan uitlopen. Bedankt WOM! 
Eind december is ook de oude, tot kunstwerk veranderde 
boom, waarvoor de 3 nieuwe in de plaats zijn gekomen op 
klossen gelegd. We hopen dat hij zo langer meegaat. Hier-
voor is geld uit de wijkbudgetten gebruikt, net als voor het 
Kerstfeest in het Aldenkampplantsoen. Op dit moment zijn 
de voorbereidingen voor burendag in september ook al-
weer in volle gang. Op de facebook-pagina staat een link 
naar de ditjes en datjes markt die dan georganiseerd 
wordt! 
https://www.facebook.com/ditjesendatjesmarktlaares 
 
Wijkscan Laares 

Eén keer per jaar maakt de gemeente een jaarplan waarin wordt opgenomen wat de plannen zijn 
met de verschillende wijken. Om een gefundeerd plan te maken wordt er geregeld een inventari-
satie gemaakt van allerlei gegevens over de Laares. Deze worden gebundeld in de wijkscans. Wij 
zetten hieronder voor u een aantal feiten op een rijtje: 
 



 
Wist u bijvoorbeeld: 
 

- dat er in de Laares in 2009 1527 bewoners waren en in 2013 al 1689 ? 

- dat in 2013 7% van de inwoners van het centrum in de Laares wonen (totaal 24.155 in het 
centrum en 158.629 inwoners in Enschede) 

- dat er van die 1689 inwoners in de Laares 23% jonger dan 18 jaar is 

- dat er van die 1689 inwoners maar 9.7% ouder dan 65 jaar is 

- dat er van die ouderen 34% alleenstaand is 

- dat er onder de jongeren in de Laares 50% sport en bijna 40% lid is van de bibliotheek en dat 
dat overeenkomt met het gemiddelde in Enschede 

- maar dat het schoolverzuim in de Laares juist aanzienlijk minder is dan in de rest van Ensche-
de! 

 
Wijkschouw en wijkbeheerplan Laares 
In de vorige wijkkrant werd al aangekondigd dat er op 9 april een wijkschouw georganiseerd 
wordt en dat er dan een enquête gehouden wordt onder de bewoners over de wensen die er be-
staan onder de bewoners over het omgevingsbeheer van de wijk.  
Omdat u hier werkelijk invloed kunt uitoefenen willen u toch nog een keer herinneren aan deze 
datum. Wilt u meedenken en meepraten dan kunt u zich melden bij de openbare wijkcommissie-
vergadering op donderdag 13 februari om 20.00 uur in de Spaanse Sociëteit. 
 
 



        
Beste wijkbewoners, 

 
Net als vorig jaar willen wij ook dit 
jaar op burendag zaterdag 27 sep-
tember weer een Ditjes en Datjes 
Markt in de wijk organiseren. 
Hebt u een super leuk idee of een 
(huisgemaakt) product? 
Runt u een (kleinschalige) unieke 
webwinkel en wilt u eens off-line met 
uw creatieve- vintage- design kinder-

spullen of bakt u de lekkerste taarten of maakt u muziek of de leukste unieke accessoi-
res,of geeft u workshops, dan bent u van harte welkom. 
Meldt u zich dan aan bij de Ditjes en Datjes Markt Laares. 
U kunt zich inschrijven door middel van het doorgeven van onderstaande gegevens: 
Naam: .................................. 
 
Adres: ................................. 
 
Tel.nr: ................................ 
 
E-mail: .................................. 
Vertel even in het kort wat u wilt laten zien/verkopen. 
............................................................... 
.............................................................. 
Wij hopen op veel creatieve aanmeldingen en veel bezoekers. 
Het inschijfformulier kunt u mailen naar: 
Wijkbudgetlaares@hotmail.com 
Noteer de Ditjes en Datjes Markt alvast in uw agenda en houdt de wijkkrant goed in de ga-
ten. 
Met vriendelijke groet, 
 
Team Ditjes en Datjes Markt Laares 
Facebook.com/ditjesendatjesmarktlaares 
 

Ditjes en Datjes Markt 
Laares 



 



 
DE  O C T O P U S  
 
Het door Laurens Morsink (van een boom gemaakt, die moest wijken voor de nieuwbouw) 
gemaakte kunstwerk, de Octopus begon aan de onderkant te rotten, omdat deze in de aar-
de lag. Om te voorkomen, dat dit hele kunstwerk onveilig zou worden is het 
Net voor Kerst door een superhoge hijskraan opgetakeld. Laurens had de zware stenen al 
klaar liggen, vlakbij de punten, waar de Octopus er weer op moest komen te liggen. 
 
Het had al een hele tijd geregend en ondanks, dat  
de Octopus op een heuvel in ons mooie Aldenkampplantsoen ligt, moest hij in de stromende 
regen twee gaten graven van 50 cm diep en bijna een vierkante meter doorsnede. Met ei-
gen kracht heeft hij de stenen geplaatst! En in cement vastgelegd. Daarna heeft de kraan-
machinist de Octopus op deze stenen terug geplaatst. 
Foto’s volgen in de komende wijkkrant.. 
 
Hebben jullie ook die mooie zwammen bewonderd, die er aan alle kanten  
uitgroeien? 
 
Maria 
 

BIJGAAND FOTO'S VAN DE RESTEN VAN DE JAARWISSELING 
  
ONS HELE PARK LIGT ER NOG MEE BEZAAID. 
  
DAT IS ZEER SLECHT VOOR DE GROND EN DUS ALLES,  
  
WAT ER GROEIT 
  
WIE HELPT EEN KEER MEE HET PARK OP TE SCHONEN? 
  
groene groetjes, Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

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/instanties 
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 
Leger des Heils. Leliestraat dienstdoende medewerker/ster (bij klachten of vragen)   480 77 20 
 
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 
 
 

 



 

 

 

 



 
  

Reekers    
Tweewielers 
VOOR U IN DE LAARES 
VERKOOP EN REPARATIES 
Minkmaatstraat 122 
Tel. 435 77 78 
 

 
 
 

Jammer he! 
 

Hier had uw 
 

Advertentie 
 

Kunnen 
 

Staan! 
 

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 


