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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 
 
Wijkcommissie verhuisd naar haar oude adres in de Tulpstraat 
Zaterdag 10 mei zijn we dan eindelijk terug verhuisd naar ons buurthuis. We hadden vier 
extra sterke mannen tot onze beschikking, waaronder een aantal bewoners van het RIBW. 
Hierbij willen we ze nog wel een keer heel hartelijk bedanken voor hun inspanningen. Bin-
nen een paar uur was het karwei geklaard. 
Op donderdag 12 juni konden we ook onze eerste openbare vergadering in het buurthuis 
houden. We zijn nog in afwachting van een paar grote vergadertafels en ook krijgen we 
nog een keukenblok, maar dank zij een aantal tafels van het Kinderdagverblijf hebben we 
ons uitstekend gered. 
 
Oproep voor nieuwe vrijwilligers 
Tot onze grote vreugde heeft zich op onze vorige oproep nu iemand gemeld die ons wil 
ondersteunen bij het schrijven van stukken voor de wijkkrant. Ook de nieuwe webmaster 
is druk bezig met de website. Toch kunnen we nog steeds mensen gebruiken, we zoeken 
nog: 
Nieuwe leden voor de wijkcommissie en verder mensen die zich willen bezighouden met 
specifieke projecten zoals: 
 de bomen in de wijk 
 een jeu de boules competitie op het buurtplein 
 en ……… 
 
een opschoon-dag in de Laares 
Er zijn plannen van RIBW, Leger des Heils, WOM en Wijkcommissie Laares om een op-
schoon-dag te organiseren in de Laares. Het gaat om het opruimen van klein afval. Dit 
neemt niet al te veel tijd in beslag, u leert andere mensen uit de wijk kennen en voor een 
hapje en een drankje wordt gezorgd. Ook kunnen de kinderen een bijdrage leveren in het 
opruimen, zoals rondrijden op een veegwagen! Maar op zo’n dag zal een stevig springkus-
sen waarschijnlijk ook niet ontbreken. 
Als u wilt meedoen, kunt u zich hiervoor nu al opgeven via wijkcommis-
sielaares@gmail.com. Nadere informatie over tijd en plaats volgen in het volgende num-
mer van de wijkkrant. 
 
Samen eten in de wijk 
Wij zijn heel blij om u te kunnen vertellen dat de goede samenwerking tussen wijkcom-
missie, Leger des Heils en RIBW er toe geleid heeft dat we u vanaf september samen eten 
in de wijk kunnen gaan aanbieden. 
Dankzij de professionele keuken van het Leger des Heils, waar ook de erwtensoep voor 
het kerstfeest bereid, is kunnen we om te beginnen 1 x per maand samen gaan eten. Op 
dit moment is in elk geval duidelijk dat u voor een bescheiden bedrag van € 2.50 kunt in-
tekenen en mee-eten. Ook hiervoor geldt dat nadere informatie volgt. 
 
 
 



Wijziging bestemmingsplan Polaroid terrein en aanpassing hindercirkel 
De afgelopen periode is er gewerkt aan een nieuw bestemmingsplan voor het gebied rond 
het Polaroid gebouw. In dit gebouw zijn allerlei nieuwe projecten gestart en om deze daar 
mogelijk te maken was er een wijziging in het bestemmingsplan noodzakelijk. Het ont-
werpbestemmingsplan zal vermoedelijk vanaf eind juni 6 weken ter inzage liggen. Dit ge-
wijzigde bestemmingsplan zal ongetwijfeld gevolgen hebben voor de hindercirkel rond het 
Polaroid gebouw. Aangezien er een doorstart gemaakt is door Impossible zal er wel een 
hindercirkel blijven, maar deze zal zeker kleiner zijn dan de huidige hindercirkel. 
De wijkcommissie heeft in het functionarissen-overleg vragen gesteld over deze kwestie. 
De huidige hindercirkel reikt zo ver dat om die reden het terrein aan de Oosterstraat niet 
bebouwd mocht worden, dit terrein is nu ingericht, met onder andere geld uit de wijkbud-
getten. Als de hindercirkel beperkt wordt kan er waarschijnlijk alsnog gebouwd worden op 
dit terrein. 
Dinsdag 17 juni heeft de werkgroep wijkbudgetten dit onder de aandacht gebracht door in 
te spreken bij de vergadering van de Stadsdeelcommissie.  
 
Inrichting van het Aldenkampplantsoen 
Stadsdeelbeheer heeft tijdens het functionarissenoverleg ook aangegeven dat het Alden-
kampplantsoen klaar is, zoals het er nu ligt. Een aantal bewoners rond het plantsoen heeft 
aangegeven niet gelukkig te zijn met de uiteindelijke inrichting. 
Dit plan is tot stand gekomen na uitvoerig overleg met een groot aantal bewoners uit de 
Laares. We zijn allemaal opgelucht dat de drie grote bomen goed zijn aangeslagen en 
aangezien de hagen ook al mooi groeien, lijkt het een prachtige plek te worden voor alle 
leeftijd om te spelen en te ontspannen. 
 
Resultaten van de buurtenquête 
Verder vindt u in deze wijkkrant een samenvatting van de resultaten van de buurt-
enquête. Het volledige verslag kunt u ontvangen door te mailen naar wijkcommis-
sielaares@gmail.com. 
 
ViVa Jeugd activiteiten 
Tot slot bieden we u ook nog een overzicht van de ViVa Jeugdactiviteiten in de buurt. Op 
de website van de ViVa vindt u een volledig overzicht.  
Veel leesplezier in deze dubbeldikke wijkkrant! 
 
 
 
 
 



 
Resultaten van de Buurtenquête De Laares  
 
Aanleiding  
De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veilig-
heid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een wijkbeheerplan 
op te stellen waarin de afspraken voor onderhoud en veiligheid worden geregeld: wat doet de ge-
meente en wat doen de bewoners zelf.  
Om te weten wat er onder bewoners leeft ten aanzien van de woon- en leefomgeving, is besloten 
om per buurt onderzoek te doen.  
Hiervoor zijn huis-aan-huis vragenlijsten verspreid over het onderhoud van de buurt. Ook kon de 
vragenlijst online ingevuld worden (de digitale buurtenquête). Verder konden inwoners die lid zijn 
van het EnschedePanel de digitale enquête invullen. Naast de schriftelijke en digitale buurtenquê-
te, organiseerde de gemeente ook twee buurtwandelingen. Hierbij liepen buurtbewoners, samen 
met een medewerker van de gemeente, een ronde door de buurt om belangrijke aandachtspunten 
aan te wijzen. De resultaten van de schriftelijke en digitale buurtenquête en de buurtwandeling 
zijn het begin van het wijkbeheerplan.  
In de periode 2011-2015 wordt voor iedere Enschedese buurt een wijkbeheerplan opgesteld.  
 
In dit verslag staan de resultaten van de schriftelijke en digitale buurtenquête voor De Laares be-
schreven. De antwoorden zijn ondergebracht in een aantal onderwerpen:  
1. inleiding;  
2. algemeen oordeel over netheid en veiligheid in de buurt;  
3. oordeel specifieke plekken in de buurt;  
4. bijdrage van inwoners aan een nette en veilige buurt;  
5. sociale contacten.  



 
De volledige uitslag kunt u ook opvragen via wijkcommissielaares@gmail.com 
 
Inleiding 
Respons 
De Laares telt 732 huishoudens. Deze zijn allemaal benaderd. Daarnaast zijn er 75 inwoners uit de 
wijk lid van het EnschedePanel. In totaal hebben 123 personen deelgenomen aan de buurtenquê-
te. Hiervan is 23 procent lid van het EnschedePanel. In totaal 70 procent heeft de vragenlijst 
schriftelijk ingevuld. 
 
Betrokkenheid  
Bijna driekwart van de deelnemers aan de buurtenquête wil wel verder betrokken worden bij de 
ontwikkeling van het wijkbeheerplan en een kwart heeft hiervoor geen belangstelling. Bijna drie-
kwart ontvangt graag de resultaten van het onderzoek en iets meer dan een op de vijf wil uitge-
nodigd worden voor een buurtbijeenkomst over de resultaten. Zeven procent wil graag 
uitgenodigd worden voor de buurtwandeling.  
 
2. Oordeel over de buurt  
 
Algemeen oordeel over de buurt  
Ongeveer de helft van de deelnemers (47 procent) vindt de eigen buurt veilig en een bijna even 
groot deel vindt de eigen buurt schoon en netjes (52 procent). Daarnaast vindt 31 procent de ei-
gen buurt niet veilig en vindt 25 procent de eigen buurt niet schoon en netjes. 
 
Oordeel over aantal aspecten van netheid en veiligheid in de buurt  
Deelnemers aan de buurtenquête zijn het meest tevreden over de verlichting en het onderhoud 
hiervan. Ruim zeven op de tien deelnemers is hier tevreden over. Daarna is men het meest tevre-
den over de hoeveelheid speeltoestellen in de buurt, 63 procent is hier tevreden over. Ook over de 
hoeveelheid groen en het onderhoud hiervan is de meerderheid, respectievelijk 56 en 53 procent, 
tevreden.  
 
Over twee aspecten zijn meer deelnemers aan de buurtenquête negatief dan positief. Het gaat dan 
om het onderhoud van wegdek en trottoir en de hoeveelheid parkeerruimte.  
De meeste opmerkingen gaan over de verkeersveiligheid in de Minkmaatstraat en de Begonia-
straat. De Begoniastraat wordt gebruikt als sluiproute (ondanks eenrichtingsverkeer) en er is een 
gebrek aan snelheids-beperkende maatregelen. Het wegdek van de Minkmaatstraat is zeer slecht. 
Verder is gebrek aan parkeergelegenheid een probleem dat in meerdere straten speelt. Mensen 
parkeren daarom maar op straat, wat onoverzichtelijke en gevaarlijke situaties oplevert.  
Ook wordt veelvuldig aangegeven dat het braakliggend terrein in de wijk (verschillende plekken) 
de bewoners een doorn in het oog is. De plekken worden niet onderhouden en er hoopt zich afval 
op. Verlichting doet het ook niet overal, of er is te weinig verlichting (de gangen achter de wonin-
gen, rond speelplaatsen). Beide aspecten dragen bij aan gevoelens van onveiligheid onder buurt-
bewoners 
 
Wie is verantwoordelijk?  
Deelnemers aan de buurtenquête zien in de meeste gevallen de gemeente als meest verantwoor-
delijke partij voor de uitstraling van de openbare ruimte.  
Vooral het onderhoud van weg, straat, stoep en lantaarnpalen vinden deelnemers aan de buurten-
quête een verantwoordelijkheid van de gemeente. Maar liefst 98 procent acht de gemeente hier 



vooral verantwoordelijk voor. Ook het onderhoud van groen en van recreatieve voorzieningen en 
speeltoestellen ziet men vooral als een verantwoordelijkheid van de gemeente.  
Voor zwerfafval zien deelnemers ook een verantwoordelijkheid weggelegd voor bewoners. Bijna 
twee vijfde (39 procent) vindt dat bewoners hierbij een gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen 
met de gemeente. Een op de tien (10 procent) vindt het opruimen van zwerfafval vooral een ver-
antwoordelijkheid van bewoners. 
 
3. Specifieke plekken in de buurt  
Fijne plekken in de buurt  
Een fijne plek in de wijk is het speelterrein aan de Oosterstraat / Rozenstraat. Het is een mooie 
rustige plek waar kinderen kunnen spelen en daarnaast is het ook een ontmoetingsplek voor de 
ouders. Het hier naast gelegen honden uitlaatveldje wordt ook door verschillende mensen als fijne 
plek benoemd. Ook het Aldenkampplantsoen op de hoek van de Leliestraat en Rozenstraat wordt 
door ouders met kleine kinderen gewaardeerd als speelplaats voor de kinderen en ontmoetings-
plaats voor de buren. 
 
Plekken die aandacht behoeven  
Deelnemers noemen verschillende plekken die aandacht behoeven. De Begoniastraat en de Mink-
maatstraat worden door verschillende deelnemers genoemd vanwege de verkeerssituatie: slecht 
wegdek, verkeer houdt zich niet aan de regels, gevaarlijke kruising(en) voor fietsers en weinig 
parkeergelegenheid. Verder is er op verschillende plekken in de wijk nog braakliggend terrein. De-
ze plekken trekken zwerfafval aan en geven een verpauperde indruk. Ook maken verschillende 
deelnemers opmerkingen over drugsgebruik en drugshandel in de wijk rond de kruising Minkmaat-
straat / Laaressingel.  
 
4. Eigen bijdrage  
Bijna twee derde van de deelnemers aan de buurtenquête zou wel een bijdrage willen leveren aan 
een nette en veilige buurt of doet dit al (65 procent in totaal). Iets meer dan een derde wil geen 
bijdrage leveren.  
 
5. Sociale contacten  
Frequentie van sociale buurtcontacten en behoefte hieraan  
Meer dan acht op de tien deelnemers aan de buurtenquête heeft regelmatig contact met de eigen 
buren. De meerderheid heeft geen behoefte aan meer contact met buren en vindt ook niet dat er 
meer georganiseerd moet worden in de buurt. Twaalf procent van de deelnemers heeft wel be-
hoefte aan meer contact met buren. 
 
Taakverdeling voor organiseren buurtactiviteiten  
Bijna een op de drie deelnemers vindt dat er wel meer georganiseerd moet worden in de buurt om 
onderling contact te versterken. Van de 39 personen die graag meer activiteiten in de buurt zien, 
vindt een derde dit een taak van bewoners. Bijna een kwart vindt het een taak van bewoners en 
gemeente samen. Enkele deelnemers die antwoordden dat iemand anders dit zou moeten doen 
gaven als suggestie om winkels of bedrijven in de buurt te betrekken bij het organiseren van acti-
viteiten. 
 
Interesse buurtactiviteiten  
Alle deelnemers aan de buurtenquête is vervolgens voor een reeks activiteiten gevraagd of zij deze 
zouden bezoeken als deze in de buurt georganiseerd worden. Een zomerbraderie of markt in de 
wijk maakt de meeste kans op hoge bezoekersaantallen. Daarnaast is er ook voor een buurtfeest 
of buurtbarbecue redelijke belangstelling. De minste belangstelling is er voor natuur educatieve ac-
tiviteiten en (boom)plantdagen. 



 



 



 



Nieuws van de WOM 
 
De Wijkontwikkelingsmaatschappij Laares (WOM) is een samenwerkingsverband tussen de drie 
Enschedese corporaties Domijn, Ons Huis en De Woonplaats, de bouwcombinatie Nijhuis/Hegeman 
en ontwikkelaar AM. De WOM is druk bezig om de wijk tot ontwikkeling te brengen. Het afgelopen 
jaar zijn 41 woningen opgeleverd en hebben we in de wijk weer vele nieuwe bewoners kunnen 
verwelkomen. Ook dit jaar zullen we naar verwachting beginnen met de bouw van woningen in fa-
se 6. Dit is het gebied tussen de Meidoornstraat, Leliestraat en Tulpstraat. Inmiddels zijn 20 wo-
ningen in de verkoop en is de belangstelling hiervoor groot.  
  
De wijk Laares is een wijk die toekomst heeft en in ontwikkeling is. Op dit moment liggen nog een 
aantal terreinen braak, waar de komende jaren ontwikkeling zullen worden gestart. De ontwikke-
ling is daarbij natuurlijk wel afhankelijk van de marktvraag. De braakliggende terreinen proberen 
we zo goed en zo kwaad als dat kan netjes te houden. We constateren echter dat deze door zowel 
mensen uit de wijk als buiten de wijk wel eens als stortplaats wordt gebruikt voor grond of ander 
afval. De WOM heeft kortgeleden veel afval en grond opgeruimd zodat de situatie er weer netjes 
uitziet. De WOM en de wijkcommissie willen graag dat dit zo blijft. Mocht u constateren dat er 
grond of afval wordt gestort kunt u dat melden bij het Gemeentelijk Contact Centrum, het nummer 
vindt u in de wijkkrant. 
  
Op dit moment zijn er ook plannen om een opschoon-dag te gaan organiseren in de wijk.  Hier-
over kunt u meer lezen in het nieuws van de wijkcommissie. 
 

 
Lancering nieuwe website Juridisch Loket 

 

 
 
 

 

Deze digitale nieuwsbrief is een uitgave van het Juridisch Loket. Wilt u zich aanmelden, af-
melden of uw gegevens wijzigen? Stuur dan een e-mail 
naarcommunicatie@juridischloket.nl 

  

 

 
 



 



Wees alert in de maanden mei, juni en juli 
Eikenprocessierups in Enschede 
 
In de komende maanden kunt u vooral op eikenbomen grote groepen behaarde rupsen aantreffen. 
Deze rupsen, genaamd eikenprocessierupsen, kunnen bij mens en dier voor overlast zorgen doordat 
aanraking met de brandharen gezondheidsklachten kan veroorzaken. De gemeente vraagt alle inwo-
ners van Enschede om alert te zijn. 
 
De rupsen en nesten worden door de gemeente bestreden volgens een regionaal afgestemde aanpak. Dit 
komt er op neer dat alleen op locaties in de openbare ruimte met een hoog risico wordt bestreden, zoals bij 
scholen, druk bezochte wegen of voet- en fietspaden.  
Op alle andere locaties wordt niet bestreden. Ook wordt op een aantal locaties gewaarschuwd met behulp 
van borden en/of lint. Let op! Als er geen borden staan of er geen lint hangt is dit echter geen garantie dat er 
geen eikenprocessierupsen aanwezig zijn.  
 
Eigen tuin of eigen terrein 
De rupsen bevinden zich in eikenbomen en zijn te herkennen aan hun grijsgrauwe kleur met lichtgekleurde 
zijden en hebben lange brandharen. Mocht u eikenprocessierupsen zien, raak deze dan niet aan. Voor de 
bestrijding van eikenprocessierupsen in uw eigen tuin of op uw eigen terrein bent u altijd zelf verantwoorde-
lijk. Het advies is om altijd eerst contact met de gemeente op te nemen en de nesten niet zelf te verwijderen. 
De gemeente kan u waar nodig doorverwijzen maar een professioneel bedrijf.   
 
Hoe voorkomt u klachten? 
Vooral in gebieden met veel eikenbomen, zoals bossen en parken, waar de eikenprocessierups voorkomt 
adviseren wij u te zorgen voor een goede bedekking van de hals, armen en benen. Wees oplettend in de 
buurt van deze eikenbomen en ga niet zomaar onder of in de buurt van deze bomen zitten. Daarnaast advi-
seren wij u altijd om direct contact met rupsen, (oude) brandharen, spinselnesten en vervellingshuidjes zo-
veel mogelijk te vermijden. Ons advies is om ook uw kinderen te wijzen op het gevaar van de 
eikenprocessierups en wegen waar eikenbomen met veel processierupsen staan zo mogelijk te vermijden. 
Ook na de actieve periode van de eikenprocessierups (mei, juni, juli) kunnen de achtergebleven restanten 
van de eikenprocessierupsnesten nog voor overlast zorgen bij zowel mensen en dieren. De op grijze ballen 
lijkende lege nesten kunnen namelijk vol vervellingen zitten met nog actieve brandharen. De restanten kun-
nen in eikenbomen zitten, maar door het uitwaaien ook in het gras of op de grond onder de bomen terecht 
komen.  
 
Ook risico voor dieren 
Eikenprocessierupsen en de (uitgewaaide) restanten van eikenprocessierupsen kunnen ook voor dieren een 
gezondheidsrisico vormen. Honden die bijvoorbeeld in het lange gras onder de bomen snuffelen kunnen in 
aanraking komen met de restanten. Dit kan voor uw dier ernstige gezondheidsklachten tot gevolg hebben. 
Wees dus extra oplettend als u uw hond uitlaat in de buurt van eikenbomen. 
 
In aanraking geweest met de rups? 
Als u in aanraking bent geweest met de eikenprocessierups, adviseren wij u om de huid direct na blootstel-
ling met plakband te strippen. Daarna de huid en/of de ogen met lauw water afspoelen. De brandharen zijn 
niet gemakkelijk te verwijderen uit kleding. Het beste is om uw kleding die besmet is met brandharen te was-
sen, liefst op 60ºC. Meestal verdwijnen de klachten binnen enkele dagen tot 2 weken vanzelf. Bij hevige jeuk 
kunnen middelen tegen de jeuk, zoals zalf op basis van menthol, verlichting geven. Zijn de klachten ernsti-
ger? Dan is het verstandig dat u naar de huisarts gaat. 
 
Meer informatie 
Voor meer informatie over de eikenprocessierups en actuele informatie over locaties en de wijze van bestrij-
ding kijkt u op het digitale loket van de gemeente Enschede, te vinden op  
www.enschede.nl/eikenprocessierups. Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoon-
nummer (053) 481 76 00. 
 

 

 

 



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 
 



Beste buurtbewoners,  

Hierbij doe ik een oproep om Stichting Aap te steunen. 

Stichting AAP is een Europees opvangcentrum voor uitheemse die- ren. De 
dieren die bij Stichting Aap terecht komen zijn afkomstig van de il- legale 
handel, proefdierlaboratoria, circussen, louche dierentuinen of recht-
streeks van particulieren. 

AAP is gespecialiseerd in de opvang van apen en kleine uitheemse zoogdieren, zoals wasberen, stinkdieren 
en prairiehondjes. Vaak zijn de dieren ernstig mishandeld of verwaarloosd. Bij AAP krijgen zij de professio-
nele verzorging die ze nodig hebben om weer op verhaal te komen. Het uiteindelijke doel is om de dieren 
geestelijk en lichamelijk weer gezond te maken en ze daarna te herplaatsen in een meer natuurlijke omge-
ving, in de vorm van een reservaat of gerenommeerde dierentuin. 

Bij AAP zitten gemiddeld zo'n 250 dieren. 
In 2012 werden 236 nieuwe dieren opgevangen en 117 dieren herplaatst naar een nieuw thuis. 

Een toekomst voor dieren zoals Fiffy 
Chimpansee Fiffy zat 28 jaar lang in een kleine dichtgelaste kooi op een zol-
der nabij Parijs. Ze zag nooit daglicht en trok uit verveling diepe groeven in de 
muur met haar nagels. Stichting AAP redde Fiffy uit haar ellende. Nu leeft ze 
in een groep chimpansees bij AAP in Almere. 

Zo kunt u Air Miles sparen voor Stichting Aap . 

Het sparen van Air Miles kost u helemaal niets, maar helpt AAP bij het opvangen van mishandelde en ver-
waarloosde dieren zoals Fiffy. 

Uw oude mobieltje of cartridges: een nieuw thuis voor Fanny 
 
Berberaap Fanny was nog heel jong toen zij dreigde van haar moeder te worden gescheiden. 
Ze zou waarschijnlijk worden verkocht aan een louche handelaar. Gelukkig kwam zij bij AAP 
terecht en is er inmiddels een nieuw onderkomen voor haar gevonden in een mooi dierenpark 
in Wales. 

Mede dankzij de mobieltjes & cartridges die voor AAP ingeleverd worden, heeft Stichting Aap, Fanny een 
nieuw thuis kunnen geven! 

AAP kan met de opbrengst van de inzamelingsactie een groot deel van haar dagelijkse kosten dekken. Een 
waardevolle bijdrage dus. Bovendien spaar je het milieu als mobieltjes en cartridges worden gerecycled. 
Eeko zorgt voor de recycling. 

U kunt de volgende bekende merken cartridges inleveren: Hewlett Packard, Canon, Lexmark, Epson, QMS, 
Ricoh, Samsung, Dell, Kyocera, Konica Minolta, Xerox en Brother. 
De overige merken zoals Océ, Toshiba, Panasonic, IBM, Apple, Sagem, OKI en Sharp kunt u alleen inleve-
ren in een mix met bovenstaande merken. 

B.g. inktcartridges en mobieltjes kunt u inleveren op de dagen tijdens de Openbare Wijkcommissie 
vergadering iedere 2de donderdag van februari, april, juni, oktober en december om 20.00 uur zal er 
een doos van Stichting Aap in de hal van de School/Buurthuis staan. 

Alvast hartelijk dank voor uw steun aan Stichting Aap. Voor meer informatie verwijs ik u naar de website van 
Stichting Aap www.aap.nl Met vriendelijke groet,Gerrie Welcker 



 

Esbjerg Wodka Literfles 13,99 
Glenn Talloch Wiskey 0.7 fles 11,75 of Literfles 15,95 
Sonnema Berenburg Literfles 11,45 
 

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

 
 

 

 



 


