
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wijkbudgetten zijn er voor jou! 
  
We willen allemaal graag in een prettige buurt wonen. Om 
dat te bereiken zijn jouw ideeën en inzet belangrijk, want jij 
kent je eigen buurt als geen ander. Met “Jij maakt de 
buurt!” kan jouw eigen idee bijdragen aan een betere en 
leukere buurt om in te wonen. Met wijkbudgetten is er mo-
gelijkheid om financieel bij te dragen aan jouw initiatief! 
  
Maar ook vernieuwende initiatieven die verder gaan dan al-
leen jouw wijk kunnen gefinancierd worden vanuit de wijk-
budgetten. Want 20% van het totale budget is gereserveerd voor Initiatiefkracht. Binnen deze 
20% kun je een beroep op doen voor innovatieve, wijk overstijgende ideeën op het gebied van 
zorg, duurzaamheid, talentontwikkeling en werk. 
Heb je ook een goed idee, of wil je graag iets doen, maar weet je niet zo goed wat? Misschien ge-
ven de ideeën en video’s van anderen je inspiratie. Kijk daarvoor eens 
opwww.jijmaaktdebuurt.nl of www.facebook.com/Jijmaaktdebuurt. Op de site lees  je ook meer 
lezen over de voorwaarden. 
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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 
 
Verslag openbare wijkcommissie vergadering 10 april 
Tijdens de openbare wijkcommissie vergadering waren twee vertegenwoordigers van Stadsdeelbe-
heer, Bert Rademaker en Laurens Ottenschot, aanwezig om uitleg te geven over de bezuinigings-
plannen van de gemeente. In totaal is het budget van stadsdeelbeheer13 miljoen per jaar. In 2015 
moet daarop 1 miljoen worden bezuinigd, in 2016 1,5 miljoen en in 2017 2 miljoen euro. Er zijn in 
totaal 25 wijken in Enschede en in elke wijk wordt overlegd over deze bezuinigingen. In mei/juni 
moet er een plan naar de raad over hoe deze bezuinigingen gerealiseerd gaan worden.  
 
Er zijn drie hoofdrichtingen bij stadsdeelbeheer: onderhoud, inrichting en service.  
De bezuinigingen kunnen dus bestaan uit: 
- het (gedeeltelijk) verlagen van de kwaliteit van het onderhoud (minder maaien, minder bladbla-
zen, minder zwerfafval opruimen, minder hondenpoep verwijderen) 
- het verminderen van de inrichting, bijvoorbeeld door het verwijderen van onderdelen van de 
openbare ruimte (bijvoorbeeld minder bankjes, minder speelplekken, minder verlichting) 
- het verminderen van de service, zoals contacten met bewoners en afhandeling van klachten en 
meldingen over de openbare ruimte.  
Er worden voorbeelden gegeven waardoor duidelijk wordt wat het beheer eigenlijk kost: bijvoor-
beeld het onderhouden van de honden-uitlaat-plaatsen kost 1.9 % oftewel 145.000 per jaar voor 
de hele stad. Zo kost maaien 25 cent per vierkante meter per jaar.  
De aanwezige bewoners mogen vervolgens stickers plakken waarmee ze kunnen aangeven waarop 
ze wel en waarop ze niet willen dat er bezuinigd wordt. 
 
Wijkschouw op 23 april om 15.00 en 19.00 uur 
Vanwege de beperkte opkomst heeft de gemeente ook gelegenheid gegeven aan de bewoners om 
na de wijkschouw te kennen te geven wat ze wel en niet willen. 
Bij deze twee bijeenkomsten hebben nog eens een flink aantal bewoners hier aan deelgenomen. 
 
Oproep voor nieuwe vrijwilligers 
Vorige keer hebben wij in de wijkkrant een oproep geplaatst voor nieuwe vrijwilligers. We zijn nog 
steeds op zoek naar de volgende personen: 
 Iemand die stukken wil schrijven voor de wijkkrant, dit kan ook incidenteel, bijvoorbeeld een in-

terview met een bewoner of een ondernemer in de wijk 
 Nieuwe leden voor de wijkcommissie, vooral mensen die zich willen bezighouden met de bomen 

in de wijk, of met specifieke projecten zoals een spelmiddag voor de kinderen op het plein tij-
dens de zomervakantie 

Gelukkig hebben we ook goed nieuws! Er heeft zich een nieuwe webmaster gemeld, zij wordt in-
gewerkt en binnenkort zal de website weer actueel zijn. 
 
Wijkcommissie weer terug op haar oude stek! 
Zoals iedereen heeft kunnen zien is de school alweer op haar oude plek teruggekeerd. 26 april was 
er grote drukte op het schoolplein omdat daar de Spelen werden gehouden voor Koningsdag. De 
verbouwing van de oude gebouwen is nu bijna afgerond. Binnenkort kan de Wijkcommissie ook 
weer vergaderen op haar oude vertrouwde plek. We keren niet terug in het Badhuis, aangezien 
daar de Buitenschoolse opvang is ingetrokken. Wel krijgen we onderdak  in de nieuwe activiteiten-
ruimte. U kunt ons daar tijdens de openbare vergadering op de 2e donderdag in juni vinden. 
 



Bijeenkomst over de inrichting van het Buurtplein 
Vrijdag 25 april zijn een aantal betrokken bewoners, waaronder vier dames van de Tiggelhof, ou-
ders van schoolkinderen en de wijkcommissie verder voorgelicht over de plannen voor de in-
richting van het buurtplein. 
Zoals al eerder gemeld verdwijnen de speeltoestellen die vlak bij school staan. De rest van de in-
richting blijft grotendeels gelijk, het volleybalveld, de voetbal tafel, de jeu de boules baan blijven. 
Nieuw aangelegd wordt een groenstrook, namelijk een beukenhaag met daarin een aantal bomen, 
waarlangs een soort free running parcours wordt gemaakt. 
De bomen en het groen gaan ervoor zorgen dat het geluid op het plein gedempt wordt en dat er 
een groenere beleving komt. De schoolkinderen gaan tijdens de gymnastiek lessen vaker van het 
schoolplein gebruik maken. 
Ook is de wens uitgesproken door de bewoners om op het buurtplein wat meer activiteiten te gaan 
organiseren vanuit de wijk. Gedacht werd aan een jeu de boules competitie of andere sportieve 
activiteiten. Wie zin heeft kan zich melden via: 
wijkcommissielaares@gmail.com maar de Laares heeft ook een enthousiaste facebookpagina: 
https://www.facebook.com/groups/delaares waar u zich kunt aanmelden. 

------------------------------------------------------------------------------- 
KLEDINGBEURS RODE KRUIS  
zaterdag  7 juni 2014 
Afdeling Enschede van het Rode Kruis houdt op za-
terdag 7 juni a.s. weer een kleding-speelgoed-boekenbeurs van 9.30 – 12.30 uur en van 13.00 – 15.00 uur 
in het Rode Kruis gebouw aan de Blekerstraat 81.   
Na 13.00 uur kost elk kledingstuk € 0,50.  
De opbrengst komt ten goede aan het Rode Kruis Enschede. 

 
 



 

Veilig Verkeer Nederland afdeling Enschede organiseert: 

Theoriecursus  Blijf bij in het Verkeer 
Natuurlijk, u bent bij in het Verkeer! Maar………. Is dat echt zo? 

Jaarlijks komen er nieuwe verkeersregels en verkeerssituaties bij.  

En die dienen zich dagelijks aan! 

Bent u benieuwd eens te kijken hoe het met uw verkeerskennis staat? 

Dan bent u van harte welkom! 

Op de dinsdagen 9, 10, 11, 12 én 16, 17, 18, 19 september 2014 organiseert VVN een 
verkeerstheorie cursus die open staat voor alle 60+ inwoners van Enschede met een gel-
dig rijbewijs. U krijgt hiervoor 2 keer 2 uur verkeerstheorie voorgeschoteld (verspreid over 

2 dagen, de eerste week 2 uur en de tweede week 2 uur).  

Nieuwe regelgeving wordt uitgelegd. Er zal aandacht zijn voor het totaalplaatje van ver-
keersregels. Er wordt ingegaan op lastige verkeerssituaties. Ook staan we stil bij enkele 
specifieke, Enschedese situaties die u vast heel bekend voorkomen! Ook kunt u zich tij-

dens de theoriecursus inschrijven voor een praktijkrit. Deze rit vindt plaats onder begelei-
ding van een gecertificeerd instructeur. In deze praktijkrit krijgt u vrijblijvend advies over 

uw rijvaardigheid.  

 

Interesse? Dat is mooi! De theoriecursus is gratis, voor de praktijkrit wordt een eigen bij-
drage gevraagd. Bel voor de mogelijkheden en uw aanmelding tijdens kantoordagen met 
053-4306045 (bereikbaar van 10.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur) of 

mail naar vvn@qmsonline.nl  

 

De verkeerstheoriecursus zal plaatsvinden in het speeltuingebouw van speeltuin    Het 
Bruggert, Pieter de Molijnstraat 20 in Enschede. 

 

Veilig Verkeer Nederland, afdeling Enschede 



 



Beste bewoners van de Laares, 
In de wijkkrant van december 2014 heeft u kunnen lezen dat wij, Natastja Boersma , Wil van Ge-
stel en ik heel graag een moestuin willen opzetten. 
Er is ons toen een tijdelijk stuk grond toegewezen, dit is het stuk grond gelegen aan de Leliestraat. 
Een paar weken geleden kregen wij van de wijkbeheerder gemeente Enschede te horen dat dit 
stuk grond niet gebruikt kan worden als moestuin, omdat het een ander doel dient. 
 
Wij hebben geprobeerd om ergens anders een stuk grond te krijgen maar ook dit, is helaas niet 
gelukt. De ideeën en het ontwerp zijn er nu alleen nog een stuk grond. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Natasja Boersma, Wil van Gestel, Gerrie Welcker 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Beste wijkbewoners, 
 
Net als vorig jaar willen wij ook dit jaar op burendag za-
terdag 27 september weer een Ditjes en Datjes Markt in 
de wijk organiseren. 
Hebt u een super leuk idee of een (huisgemaakt) pro-
duct? 
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 accessoires ,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 gaten. 
Met vriendelijke groet, 
 
Team Ditjes en Datjes Markt Laares 
Facebook.com/ditjesendatjesmarktlaares 
 
 

Ditjes en Datjes Markt 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 

 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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, Timme en Tegelwerken 
                   Gespecialiseerd in Badkamers 

   
 Goudsbloemstraat 23     7531 DD Enschede 
  Tel: 053 – 435 91 56     GSM  06 - 23170400 

 

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



 
 

Esbjerg Vodka                                                    Glen Tallock 
wisky 
Literfles Nu 13,95                                              Literfles Nu 15,99 
 

               Ook uw adres voor verhuren van  
          statafels, biertaps en glaswerk! 
 

 

 

 



 




