
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Als u als buurtbewoner ook bijzon-
dere foto`s  van de wijk heeft kunt 
u die ook sturen naar de redactie. 
 
Heeft u iets bijzonders te melden 
en wilt u het de wijk laten weten, 
schrijf een stukje en we plaatsen 
het voor u.  
 
De wijkkrant voor en door de Wijk-
bewoners ! 
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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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 

 
www.arnoldschouwink.nl,  Rozenstraat 12 Enschede, 06-51156910 of bgg 06-15360765 
De timmerman voor al uw timmerwerkzaamheden in en om het huis. van dakraam tot dakkapel, van carport, 
tot zolders aftimmeren, kasten maken enz, in het bezit van het keurmerk voor kwaliteits vakman. 

 
 

 

 
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 
 
Wijkschouw  23 april en wijkbeheerplan 
Stadsdeelbeheer Centrum en de Wijkcommissie Laares nodigen u uit om deel te nemen 
aan de twee wandelingen op 23 april de eerste om 1500.uur en de tweede wandeling om 
1900.uur en duren ongeveer een uur. Het verzamel- en vertrekpunt voor beide wande-
lingen is bij de Basisschool La Res aan de Rozenstraat 98. Voorafgaand aan de wijkschouw 
ontvangt u een enquêteformulier, hierin kunt u aangeven welke dingen u belangrijk vindt 
in de openbare ruimte in de Laares. Tijdens de wijkschouw wandelen bewoners en func-
tionarissen samen met de wijkcommissie door de wijk om samen te bespreken welke pun-
ten aandacht nodig hebben. Na de wijkschouw is er gelegenheid met elkaar na te praten 
onder het genot van een kopje koffie bij de Tiggelhof. Aan de hand van de enquête wordt 
een plan opgemaakt over hoe de wijk in de komende 4 jaren wordt beheerd. Nu is uw 
kans om invloed uit te oefenen, dus komt allen. Wandel jij mee? Meld je dan aan door een 
mail te sturen naar stadsdeelbeheercentrum@enschede.nl  of te bellen naar 053-4815850 
 
Ook in de openbare vergadering van Wijkcommissie 
Laares op donderdag 10 april zal de gemeente uit-
leg geven over de plannen voor de komende jaren.  
Deze openbare bijeenkomst is (mogelijk voor de laat-
ste keer) in de Spaanse Sociëteit aan de Laaresstraat 
om 20.00 uur. 
 
Aldenkampplantsoen  
Een aantal berken in het Aldenkampplantsoen zijn doodgegaan, daarom vervangt de ge-
meente deze door (haag)beuken. Iedereen wacht met spanning af of de nieuwe esdoorns 
zijn aangeslagen! 
 
Inrichting van de Minkmaatstraat 
Zoals iedereen heeft kunnen zien zijn een aantal grote gaten in het wegdek van de Mink-
maatstraat al gedicht. De verwachting is dat er nog dit jaar een plan komt voor de uitein-
delijke inrichting van de Minkmaatstraat, dit betekent dus wel: nog even geduld. 
 
Afscheid van Maria Nijssen als lid van de Wijkcommissie Laares 
Afgelopen periode heeft een aantal leden van de wijkcommissie aangegeven dat ze gaan 
stoppen of zich tijdelijk minder kunnen inzetten.  
Hierbij willen we dan ook graag Maria Nijssen bedanken. Ze heeft helaas maar korte tijd in 
de Laares mogen wonen, ze verhuist, maar blijft wel in Enschede. We bedanken haar voor 
haar bijdrage de afgelopen tijd. Tijdens de opening van het Aldenkampplantsoen op bu-
rendag vorig jaar heeft ze een nieuw Laares lied geschreven, verderop vindt u de tekst. 
Maria, veel succes in je nieuwe wijk en bedankt. 
 
 



 
 
 
Oproep voor nieuwe vrijwilligers 
Natuurlijk willen we hier dan ook meteen een oproep plaatsen voor nieuwe vrijwilligers. 
We zijn op zoek naar de volgende personen: 
 Iemand die stukken wil schrijven voor de wijkkrant, dit kan ook incidenteel, bijvoorbeeld 

een interview met een bewoner of een ondernemer in de wijk 
 Beheerder website 
 Nieuwe leden voor de wijkcommissie, vooral mensen die zich willen bezighouden met de 

bomen in de wijk. 
 
Open dag van de zorg 
Zaterdag 15 maart was de open dag van de zorg. Ook het appartementencomplex van het 
RIBW op de hoek van de Laaressingel en de Oldenzaalsestraat hield open huis. Twee be-
woners hadden hun appartementen opengesteld voor bezichtiging. Het is een prachtige 
plek om te wonen. De bewoner op de bovenverdieping op de hoek kijkt uit als een soort 
wachtpost voor de Laares. We worden goed bewaakt! 

 
 
 

 
 
 

 
 



 



 

 

NIEUWS VAN DE WOM 

Op 27 maart gaat de WOM De Laares in verkoop met 20 stadswoningen aan de Leliestaat. 
Deze huizen, waarvan zes hoekhuizen, worden gebouwd op het nu nog braakliggend ter-
rein tussen de Laaressingel en de Tiggelhof. Alle huizen hebben een tuin, waarbij een 
groot aantal ook met een eigen parkeerplaats. 

De 20 eengezinshuizen verschillen qua architectuur allemaal van elkaar zodat er ook echt 
wat te kiezen valt.  

Op de begane grond is de keuken en woonkamer die uitgebreid kan worden. Op de eerste 
verdieping zijn naast de badkamer, drie slaapkamers. Op de 2e verdieping bevindt zich een 
ruime zolder met mogelijkheden aanwezig. Met het Aldenkampplantsoen en de centrum-
voorzieningen zo dichtbij een ideale plek om te wonen.  De verkoopprijzen zijn vanaf € 
172.500,- von. 

 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Post Jr. Makelaars Enschede Boulevard 1945 
202 Enschede 053 - 4340038 of Esther van Benthem Makelaars O.G. De Klomp 81  En-
schede 053 – 4342500. 

 
 

 
 
 
 
 



 



 
Ter gelegenheid van de Opening van het Aldenkampplantsoen 
 21 september 2013, Maria Nijssen 
 

“SAMEN IN DE LAARES” 
 
Ik woon hier, ik werk hier, 
Ik eet hier, ik slaap hier, 
Jij woont hier, jij werkt hier, 
Jij eet hier, jij slaapt hier, 
 
Samen in de Laares 
Jij bent hier geboren  
Samen in de Laares 
En ik kwam hier wonen. 
 
Refrein: 
Verschillend > gelukkig, 
Gelukkig > verschillend, 
In de Laares! 
 
Hoera! In de Laares 
Vandaag is het hier groot feest! 
Hoera! In de Laares, want 
De Speeltuin is terug van weg geweest! 
 
Refrein: 
Verschillend > Gelukkig, 
Gelukkig > Verschillend                                           Maria Nijssen Bedankt! 
In de Laares! 
 



 



 

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,  
en C. v.d.Ven 
 
E-mail wijkcommissie Laares: 
wijkcommissielaares@gmail.com 
Website wijkcommissie Laares: www.delaares.eu 
Webmaster: Vacant   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           Marrianne van den Berg                 481 74 22 
St.Stedelijk Wonen              Hoek v Alphenstr/dr.Bentheimstr                                 434 35 65 
Boekenbus                        iedere woensdag hoek Floraparkstr/Laaressingel             18:00-20:00  
 
Afvalwijzer 2014: 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 een dier                                                                                         144 

 



Hooghoudt Jonge Graanjenever Nu 9,99 
 

Hooghoudt Berenburg Nu 9,99 
 

Legner Advocaat Nu 3,99 
  

  Diverse voorjaars wijnen Nu 6 halen 4 betalen 
  

Kom proeven en overtuig uzelf! 

 
 
 
 

 
 

 

 



 
  

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

 
Zwem Instituut Nautilus  (ZIN) voor zwemles in 
Enschede en Losser.         Locaties: Roessingh , 
het Slagman en de Lossershof 

 
Door ervaren, enthousiaste en gediplomeerde 
medewerkers en onze unieke zwemles methode, 
waarin het kind centraal staat,proberen wij dit doel 
te bereiken.  
Even kijken kan bel:   0541-859048 
Neem contact op met zin: 
info@zininzwemmen.nl

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 


